
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
CRISTO – REI DO UNIVERSO – A 

solenidade de Cristo Rei encerra o Ano 

Litúrgico. Por isso a celebração deste dia é uma 

grande profissão de fé no Senhor da História 

que caminha com seu povo. É também 

momento privilegiado para que a comunidade 

cristã descubra seu lugar e papel na sociedade. 

Pertencer à verdade e ouvir a voz daquele que é 

rei porque dá gratuitamente a vida pelos seus, é 

ser reino e sacerdotes para Deus. Cristo, a 

testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, 

é aquele que nos comunica e realiza em nosso 

favor o plano do Pai. É nosso irmão. A 

Eucaristia que celebramos é memorial daquele 

que nos ama e nos libertou dos pecados em seu 

sangue. Cor litúrgica: branco. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO - O Conselho 

está convocado para reunir-se amanhã, às 20h, 

pontualmente, aqui na ICI.  Na pauta a 

programação do final de ano da igreja e a 

elaboração do calendário de atividades para o 

ano de 2011. 

 

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS - Na próxima 

quinta-feira celebraremos o dia nacional de ação 

de graças, às 20:00h, aqui na ICI. Venha e traga 

um (a) visitante. 

MOMENTO ECUMÊNICO NO 

CORCOVADO – Planejado na última reunião 

do CONIC, representada, na ocasião, por Sérgio 

Duarte foi planejada uma celebração ecumênica 

que marcará a chegada do Advento. Na próxima 

sexta-feira, dia 26 de novembro, aos pés do 

Cristo Redentor às 9:00h. Aqueles que quiserem 

participar do Abraço da Paz, deverão estar na 

estação do bondinho, no Cosme Velho, às 

8:00h.  

PASTOR LEONARDO EM FÉRIAS – A 

partir deste domingo, durante duas semanas o 

pastor Leonardo estará em gozo de merecidas 

férias.  

 

ESQUECIDOS NO HOTEL SÃO MORITZ 

– Algumas peças de roupas e uma pulseira de 

bijuteria foram esquecidas no último encontro e 

estão na secretaria da ICI.  Se você deu falta de 

algum de seus pertences é só nos procurar.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Everaldo Vieira Junior; dia 22: Anderson 

Amaral; dia 26: Liriam Esteves Ludovino, 

Tiago de Mello e Souza Andrade, Maria Helena 

de Oliveira Bertola; dia 27: Enilde Maciel.  A 

ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na próxima 

quarta-feira, às 15:00h teremos a última reunião 

de oração do ano na casa da nossa querida tia 

Eunice Simões. Participe deste encontro 

especial e comemorativo.  O endereço é: Rua 

Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – 

Copacabana. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã teremos 

mais uma aula da classe Paul Tillich e também o 

grupo de meditação às 17:30h. 

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS - Na 

próxima quinta-feira às 19:30h celebraremos o 

Dia Nacional de Ação de Graças. As crianças da 

ICI encenarão o acontecimento que deu origem 

a esta tradição que teve como berço os Estados 

Unidos. 

PROJETO CESTA BÁSICA - No próximo mês 
estaremos entregando 2 cestas, tendo em vista a 

antecipação da cesta do mês de janeiro, por isso 

pedimos que puderem antecipem suas doações dos 

seguintes itens: arroz, feijão, macarrão, óleo, pó de 
café, fubá, açúcar, leite em pó, biscoitos, sardinha.  

 

CREI – Não se esqueçam de suas doações de 

material de higiene e limpeza para o CREI. Entre os 
itens: papel higiênico, desinfetante, água sanitária, 

sabão em pó, sabão pastoso, sabão em pedra, álcool, 

papel toalha para cozinha, saco para limpeza do chão, 

saco de lixo preto resistente – 100 litros. 

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

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo e evite circular no templo nos 

momentos do prelúdio. Aquiete seu coração e 

aproveite os momentos que antecedem o culto 

para se inteirar das notícias impressas no 

boletim. 

TEXTOS DO CALENDÁRIO LITÚRGICO 

PARA A PRÓXIMA SEMANA – Isaías 2.1-5, 

Salmo 122, Romanos 13.11-14, Mateus 24.36-

44. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Tereza Brito. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre 

aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 


