
NOTAS IMPORTANTES 

ICI EM AÇÃO -  O coro Myrza Wanderley, na 

manhã deste  segundo domingo do advento, 

cantará canções de Natal em apresentação 

especial aos moradores e moradoras do Morro do 

Vidigal.  Nossa congregação está em festa com a 

presença do(a)s coristas da ICI.  Que seja uma 

linda experiência para nossos anjos cantores e 

cantoras do Advento! 

POR ISSO VEM, ENTRA NA RODA COM A 

GENTE TAMBÉM  -  No culto da noite deste 

domingo, a Igreja Cristã de Ipanema abre portas e 

janelas  para acolher três membros afetivos que 

passam agora à condição de  membros efetivos.  

Eduardo Monteiro Wanderley,  Simone 

Albuquerque Cardinelle e Viviane Stolk,  

expressaram junto ao Conselho da Igreja, em sua 

ultima reunião ordinária, o desejo de tornarem  

mais forte  o seu compromisso de serviço a Deus e 

ao próximo através de uma adesão mais plena à 

vida comunitária da Igreja Cristã de Ipanema. 

Bendito seja Deus por estas vidas preciosas que, 

com seus talentos e dons,  vêm enriquecer ainda 

mais a nossa caminhada.   

ICI EM AÇÃO -  O Pastor Edson viaja amanhã 

para Londrina, no norte do Paraná, a fim de 

participar da reunião ordinária do Presbitério 

Grande Londrina,  Concílio a que está 

jurisdicionado.  Prestará relatório de suas 

atividades pastorais na ICI no ano de 2014.  Que 

Deus o abençoe.   

O ALELUIA DE HANDEL NO CULTO DE NATAL 

-  O coro Myrza Wanderley cantará o ‘Aleluia de 

Handel’ no culto de Natal do dia 21 de dezembro. 

Juntar-se-ão ao Coro da ICI  vários coristas do 

Coral da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ). Uma orquestra acompanhará o grande 

Coral.  Prepare o seu coração!  O Coro Infanto 

Juvenil da ICI cantará nesta mesma celebração, 

iniciando o culto do quarto domingo do Advento.   

APELO AOS CONTRIBUINTES DA ICI -  Um 

estudo  detalhado das contas da ICI feito pela 

tesouraria  da Igreja, concluiu que três desafios se 

impõem a nossa comunidade no quesito 

contribuições financeiras. 1) Que  mais irmãos e 

irmãs tornem-se contribuintes da Igreja. Não 

importa a quantia que possam destinar. O mais 

importante é que o façam sistematicamente. 2) 

Aqueles e aquelas que deixaram de contribuir nos 

últimos meses, que voltem a fazê-lo adequando as  

contribuições as suas reais possibilidades. Se 

nossos recursos diminuíram é natural que 

diminuamos nossa contribuição à Igreja.   O 

importante é que o façamos sistematicamente. 3) É 

fundamental que os contribuintes que 

manifestaram o desejo de uma contribuição 

sistemática à ICI no inicio do ano, identifiquem-se 

quando fizerem sua contribuição mensal.  Podem 

fazê-lo escrevendo o nome no envelope de 

contribuição, ou, aqueles e aquelas que têm 

optado pelo depósito bancário direto na conta da 

Igreja, que  não se esqueçam de colocar o 

comprovante de depósito  no envelope amarelo  da 

Igreja recolhido no ofertório de cada culto, sempre 

identificando o nome. Todas estas pequenas ações 

ajudarão  em muito a termos uma previsão 

orçamentária mais clara para o ano vindouro e, 

consequentemente, uma sustentação mais efetiva 

de todos os nossos projetos.  

AGRADECIMENTO – O CREI agradece a   Silvio 

Hamacher, filho de nossa querida Wilma 

Hamacher, o gesto generoso de pedir aos 

convidados do seu   aniversário  que ao invés de 

lhe trazerem presentes, que oferecessem uma 

oferta ao nosso Centro de Recuperação Infantil.  

Obrigado Silvio, Deus o abençoe ricamente! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Irmgard Schanner; dia 12: Luana Gouvêa da 

Costa, Lucas Gouvêa da Costa. Parabéns aos 

aniversariantes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Isaías 61.1-4, 8-11, Salmo 

126 ou Lucas 1.47-55, 1 Tessalonicenses 5.16-24, 

João 1:6-8, 19-28. 

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ 

-  Amanhã é dia de classe Paul Tillich, às 18:30h. 

Em seguida, meditação cristã com o diácono 

Alouysio. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 

noite: Alouysio; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Rute. 

 



 


