
NOTAS IMPORTANTES 
 

ADVENTO – O culto cristão é sempre 

celebração da vinda do Senhor. 

Entretanto, antes de celebrarmos o 

nascimento de Jesus Cristo, somos 

especialmente convidados a proclamar 

que o Senhor vem e a nos prepararmos 

para a sua vinda. A palavra “Advento” 

vem do latim “Adventus 

Redemptoris”, ou a “Vinda do 

Redentor”. Este é um tempo de espera 

da manifestação plena do Filho de 

Deus, até que cheguemos à comunhão 

definitiva com Jesus Cristo. Enquanto 

caminhamos rumo a essa vocação 

comum, vamos colaborando na 

construção de um mundo novo e liberto, 

pois Deus, que é nosso Pai e Redentor, 

quebra continuamente o silêncio e se 

manifesta a nós em nossa caminhada. 

Ele está sempre chegando, e a atitude 

fundamental de quem o espera é a 

vigilância ativa que nos torna co-

responsáveis por sua “casa” que é o 

mundo. O Advento é tempo de construir 

e de caminhar, na solidariedade e na 

partilha. A cor azul expressa a 

esperança e o castiçal de quatro velas 

nos convida a uma atitude de vigilância, 

própria deste tempo.  

PEDRO VIEIRA VEIGA - Na noite 

deste primeiro domingo do Advento, 

ainda reverberando a quinta-feira de 

ação de graças, elevamos nossas mãos 

aos céus agradecidos a Deus pela linda 

conquista obtida por nosso querido 

Pedro Vieira Veiga: o ingresso na 

carreira diplomática.  Segundo 

informações do Itamaraty, o 

treinamento durante a carreira é 

intenso e contínuo, de modo a preparar 

o diplomata a tratar de uma série de 

temas, desde paz e segurança até 

normas de comércio e relações 

econômicas e financeiras, direitos 

humanos, meio ambiente, tráfico de 

drogas e fluxos migratórios, passando, 

naturalmente, por tudo que diga 

respeito ao fortalecimento dos laços de 

amizade e cooperação do Brasil com 

seus parceiros externos. Dominando 

estes temas, o diplomata deverá ser 

capaz de desempenhar suas funções: 

representar o Brasil perante a 

comunidade de nações; colher as 

informações necessárias à formulação 

da política externa; participar de 

reuniões internacionais e, nelas, 

negociar em nome do país; assistir às 

missões no exterior; proteger os 

compatriotas e promover a cultura e os 

valores do povo brasileiro.  Que o Deus 

de todos os povos e culturas, capacite 

nosso querido Pedro e sua doce Luciana 

para este novo ministério que, com a 

graça de Deus, haverá de ser frutífero e 

abençoadíssimo! 

ANJOS CANTORES NOS VISITAM 

NO ADVENTO - Com alegria e 

gratidão acolhemos nesta linda manhã 

de Advento o Coral da Igreja Cristã 

Contemporânea. Nossos irmãos e irmãs, 

na tradição dos anjos anunciadores, nos 

brindam com um lindo repertório de 

Natal. Que sejam bem-vindos e 

ricamente abençoados por Aquele que 

se humanizou para que todos e todas 

pudéssemos nos divinizar.  

MARCHA MUNDIAL PELA PAZ E 

NÃO VIOLÊNCIA – No dia 19 de 

dezembro, a partir das 8:00h, em 

Copacabana, estamos convidados a 

fazer coro ao grande grito mundial pela 

paz e não violência.  A marcha vem 

percorrendo grande parte do globo 

terrestre. No dia 19 será a vez do Rio de 

Janeiro engrossar as fileiras neste lindo 

percurso da paz. 

http://www.youtube.com/watch?v=MY

oXjc9HWpM&feature=player_embedde

d 

PROJETO AMIGOS DO CREI – 

Nosso Centro de Recuperação Infantil 

http://www.youtube.com/watch?v=MYoXjc9HWpM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=MYoXjc9HWpM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=MYoXjc9HWpM&feature=player_embedded


atualmente atende 64 crianças na faixa 

etária de 18 meses aos três anos e 11 

meses, dando prioridade a famílias 

carentes e com dificuldade em dar a 

seus filhos educação adequada e de 

qualidade. O convênio firmado com a 

Secretaria Municipal de Educação está 

cobrindo somente 44% do custo mensal 

de uma criança, os 56% restantes têm 

sido cobertos pelos amigos do CREI e 

por doações esporádicas, que no ano 

corrente foram fundamentais para 

honrar todos os compromissos da 

instituição. Apesar dos muitos esforços 

nosso orçamento está deficitário, razão 

pela qual mais uma vez temos que 

apelar para a  sua generosidade.  Os 

amigos e amigas do CREI formam hoje 

uma rede de contribuições fundamental 

para a sustentação do projeto. Queremos 

alargar esta rede de contribuintes.  

AMIGOS DO CREI II – Como 

podemos alargar tal rede de 

contribuintes?  Conquistando, cada de 

um nós, pelo menos mais um amigo ou 

amigo para o CREI. As pessoas podem 

contribuir mensalmente com a quantia 

mínima de R$ 50.00 (cinqüenta reais).  

Esta contribuição pode ser também de 

R$ 100.00 (a que consideramos ideal), 

ou mais.  Como devemos proceder?  É 

só levar alguns folhetos do CREI e 

distribuir aos seus amigos e amigas, 

mostrando a importância deste projeto 

educacional e a necessidade de pessoas 

que o apóiem financeiramente. No 

folheto há o número do tel. da secretária 

executiva do CREI, presbítera Elisete, 

que está preparada para dar todas as 

informações sobre o projeto e todas as 

formas possíveis de contribuição.  Se 

cada um de nós conseguir um 

contribuinte para 2010, escreveremos 

uma nova página nesta história de 

milagres que é a existência do CREI. 

Podemos contar com você?  

CELEBRANDO O LEGADO DE 

LYSÂNEAS MACIEL - No próximo 

domingo, no culto da manhã, traremos à 

memória o profetismo de nosso querido 

presbítero Lysâneas Maciel. Sua luta 

pelos direitos dos pequenos deste 

mundo continua viva, passados dez anos 

desde que o Pai o chamou aos céus! 

 

NATAL NA CASA DA CELY - No 

próximo sábado de dezembro, às 

11:00h, celebraremos o Natal de Jesus 

na casa da presbítera Cely. Será manhã 

de festa e luminosa comunhão. Após a 

celebração será servido um almoço, 

com pratos trazidos pelos próprios 

participantes. Desta forma não fica 

pesado para ninguém, sobretudo para as 

famílias maiores. Despesa? Apenas com 

a bebida que cada um consumir.  Que 

maravilha!  

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No 

próximo sábado será entregue a 

primeira remessa de cestas básicas e no 

2º sábado a segunda remessa referente 

ao mês de janeiro. Se você ainda não 

trouxe sua contribuição aproveite este 

breve tempo! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

– dia 01/12: Sérgio Roxo Mundim; dia 

03: Marcus Vinicius Osório de Moraes; 

dia 04: Patrícia Grottera de Oliveira, 

Carlos Alberto Pereira, Carusa Romano 

Moura.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a 

todos estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – 

manhã: Teresa; noite: Rute; Próximo 

domingo: manhã: Izabel; noite: 

Mariana e Marcelo. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO

... Por favor desligue o celular antes 

mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem 

sempre aos domingos às 10:30h e 

19:00h. 

 


