
NOTAS IMPORTANTES 

COMEMORAÇÃO DO NATAL – Hoje,  no culto da 
noite, teremos aquele momento que aguardamos 
com tanta expectativa ao final de cada ano:            
a apresentação da Cantata de Natal do Coral 
Myrza Wanderley. Traga seus amigos                       
e convidados!       É dia de festa e de luz. 

CARTAS AOS MEMBROS EFETIVOS DA IGREJA 
CRISTÃ DE IPANEMA – Neste domingo os 
diáconos e diaconisas de plantão continuarão 
distribuindo a carta do Conselho dirigida aos 
membros afetivos e efetivos da Igreja. Estes são 
convidados a renovar seu compromisso financeiro 
com a Igreja e a comprometerem-se em contribuir 
mensalmente a fim de que a tesoureira da Igreja 
possa ter mais segurança na elaboração do 
orçamento para o ano vindouro. Membros 
efetivos e afetivos,  coloquem o nome na ficha 
anexa à carta, registrando a quantia com a qual 
pretendem contribuir mensalmente em 2014. 
Basta destacar a ficha anexada à carta, preencher 
e depositar no gazofilácio à entrada do templo.  

MEDITAÇÃO CRISTÃ - A classe de meditação cristã 
continua se reunindo, e assim o fará até o final do 
ano, às segundas feiras, às 20h pontualmente aqui 
na Igreja. 

INSTITUTO ALFA E BETO - O Instituto Alfa e Beto,  
que firmou contrato de assessoria pedagógica 
com o CREI para o próximo triênio,  deu início, na 
última quinta-feira, a uma série de  reformas nas 
instalações do CREI, incluindo salas de aulas, 
banheiros e também no pátio do 3º andar.   

AJUDA A NOSSOS IRMÃOS E IRMÃS DE ACARI -  
Recebemos o seguinte e-mail da presidente do 
CONIC-Rio,  Pastora Lusmarina : A comunidade da 
IPU de Acarí foi inundada pelas chuvas da semana 
passada. Pessoas tanto ligadas a esta comunidade 
como a outras, na região, estão necessitando 
ajuda. O CONIC Rio pede a sua solidariedade para 
que possamos responder a esta situação de 
emergência. Por favor, divulguem nas suas 
comunidades neste domingo, e ofereçam as suas 
paróquias como postos de coleta.  Os itens mais 
urgentes são: água sanitária, produtos de higiene 
pessoal e alimentos não perecíveis.  

RECESSO DA SECRETARIA DA IGREJA E DO CREI – 
A partir de 2ª. Feira o CREI e a secretaria da ICI 
estarão em recesso.   O CREI deverá retomar suas 
atividades em fevereiro e a Secretaria da ICI a 
partir de 6 de janeiro.  

UM PRESENTE PARA O FLÁVIO - Aqueles e 
aquelas que quiserem participar da lembrança  de 
Natal que daremos ao Flavio, segurança da Igreja, 
podem fazê-lo depositando uma contribuição na  
caixinha, à entrada do templo.  

CRIANÇAS E JOVENS DA ICI -  No último domingo 
fomos brindados com duas belas cenas de Natal.  
Um grupo de jovens apresentou o Jogral Hosanas: 
Bendito o que veio em nome do Senhor! de autoria 
do Rev. Jonas Rezende, com direção da presbítera 
Cristina Vianna e  acompanhamento musical  de 
Bianca Malafaia.  Os jograis: Daniel, Eliezer, Eloah, 
Fabricio, Gabriela, Sabrina e Thelmo.  O grupo se 
apresentou pela manhã e à noite. Belíssimos 
momentos!  No culto da noite, as crianças da ICI 
também surpreenderam. Pintaram a cena de natal 
com as cores do interior do Brasil, num diferente 
paiol. O belo repertório musical teve  letra e 
música de Eni Almada e Bianca Malafaia, 
respectivamente. A direção geral foi de Anna 
Paula Florenzano de Almeida. Angela Amaral, 
como sempre, foi decisiva na preparação dos 
ensaios e infra estrutura. As crianças: Anna Luz, 
Beatriz, Camila, Carlos, Carolina, Guilherme, Julia, 
Lorena, Ulima e Yvina.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Pedro de 

Souza Caetano da Silva; dia 27: Gerli de Araújo 

Goldfarb, Carusa Romano Moura.  A nossa  Igreja 

Cristã de Ipanema parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: 
Dimas; Próximo domingo: manhã: Teresa; noite: 
Marcelo. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM AOS 
DOMINGOS às 10:30h e 19:00h. 

Silêncio no Templo !                                              
Por favor, desligue o celular.

 


