
NOTAS IMPORTANTES 

 
JUBILEU DE PRATA - Nosso pastor Edson 

Fernando de Almeida está na cidade de 

Londrina desde a última sexta-feira, 

participando da reunião ordinária do seu 

concílio de origem, o Presbitério Grande 

Londrina.  Do norte do Paraná nosso pastor irá 

para Campinas onde, a partir da tarde de hoje, 

terão início as comemorações pelos 25 anos de 

formatura de sua turma no Seminário 

Presbiteriano do Sul.  Na terça estará de volta ao 

Rio. 

    

JIMMY ENTRE NÓS - De volta ao Brasil 

para o recesso de fim de ano, nosso querido 

Jimmy Sudário estará conosco na noite de hoje, 

trazendo a mensagem divina ao coração da ICI. 

Que Deus o abençoe ricamente! 

 

CULTO DO NATAL – O Natal será celebrado 

na ICI no dia 19 de dezembro, em ambos os 

cultos. Pela manhã, haverá apresentação do 

coralzinho da ICI, à noite será a vez do coral 

Myrza Wanderley, com a tradicional Cantata de 

Natal e o cântico Noite de Paz com as velas 

acesas.  Uma emoção só!  A celebração de Natal 

do CREI será no dia 17, às 9h da manhã. Anote 

em sua agenda!  

 

CELEBRAÇÃO DO NATAL EM 

PETRÓPOLIS – Será no próximo domingo, às 

11 horas em ponto.  Imperdível!! . A mensagem 

será trazida pelos “Irmãos Brothers” com o seu 

famoso auto de Natal!  Tragam as crianças e 

convidem seus familiares. Um abraço a todos.  

Neno e Ana. Fone 024-2242-3031.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

15: Jether Pereira Ramalho; dia 17: Amaury 

Costa; dia 18: Nina Sulamita Maatouk.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

a todos estenda as suas bênçãos. 

 

SIMPÓSIO SOBRE MISSIOLOGIA - A 

ASTE (Associação de Seminários Teológicos 

Evangélicos) estará promovendo esta semana o 

Simpósio: Edimburgo 2010 – memória e 

perspectivas para a missão no século XXI.  O 

evento ocorre no Seminário Batista do Sul entre 

os dias 13 e 16 de dezembro. As inscrições 

estão abertas, basta acessar o seguinte endereço: 

http://www.aste.org.br/simposio_evento_chama

da.php 

 

NOTA DE FALECIMENTO - Faleceu no 

ultimo domingo, aos oitenta e um anos de idade, 

o Dr. José Luiz Mena Barreto, esposo de nossa 

querida Lenise Duarte Depois de um longo 

período de internação hospitalar, seguido de um 

curto período de convalescença no próprio lar, 

Dr. Mena partiu para o coração do pai de 

infinita bondade. Às nossas queridas Lenise e 

Luise o abraço amigo da Igreja Cristã de 

Ipanema. Que o Pai de misericórdias ajude a 

enxugar todas as lágrimas.  

 

ESPAÇO ECUMÊNICO – Ao assumir o 

episcopado da Igreja Anglicana de Cuba, no 

domingo, 28 de novembro em celebração na 

catedral de Havana, a bispa diocesana Griselda 

Delgado Del Carpio compartilhou a mensagem 

de paz e unidade para todos os cristãos e cristãs, 

instou a “enfrentar os desafios comuns” e pediu 

a companhia e a misericórdia de Deus para esta 

etapa que recém começa. Assistiram ao ato de 

instalação o bispo interino de Cuba, Reverendo 

Miguel Tamayo, a Bispa-Presidente da Igreja 

Episcopal dos Estados Unidos, Katherine Jeffers 

Shori e o bispo Frederick James Hiltz, Primaz 

da Igreja Anglicana do Canadá e Presidente do 

Conselho Metropolitano para Cuba, que 

presidiu a cerimônia de instalação. Também se 

fez presente a bacharel Caridad Diego Bello, 

chefa do Escritório de Atendimento de Assuntos 

Religiosos do Comitê Central do Partido 

Comunista de Cuba e representantes de outras 

denominações cristãs. Griselda Delgado Del 

Carpio, de origem boliviana, é a primeira 

mulher que assume tão elevado cargo 

eclesiástico na Igreja Anglicana de Cuba. 

HTTP: 

www.conic.org.br/index.php?system=news&ne

ws_id=1554&action=read 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de 

classe Paul Tillich e grupo de meditação 

hesicaste. Não perca! 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA O PRÓXIMO 

DOMINGO – Isaías 7.10-16, Salmo 80.1-7, 17-

19, Romanos 1.1-7, Mateus 1.18-25. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Marcelo e Mariana; Próximo 

domingo: manhã: Lya; noite: Mariana. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor,  desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. Evite conversar durante o prelúdio, 

bem como ficar circulando no templo durante a 

celebração do culto. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES - Ocorrem sempre 

aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 
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