
NOTAS IMPORTANTES 

 
CELEBRAÇÃO DO NATAL – A grande 

celebração do Natal acontecerá no próximo 

domingo, dia 18, terceiro domingo do advento.  

Pela manhã haverá uma apresentação do coro 

infantil da ICI e no culto da noite, a esperada 

cantata do coral Myrza Wanderley, em parceria 

com o Coral da Igreja Presbiteriana de 

Bonsucesso.  No dia 25 de dezembro e primeiro 

de janeiro, culto pela manhã e à noite nos 

horários de sempre.  

 

ICI EM AÇÃO  -  Amanhã o Pastor Edson fará 

uma comunicação sobre o tema  mística e 

finitude, num Congresso de Mística e Literatura 

promovido pelo curso de Ciências da Religião 

da Universidade Federal de Juiz de Fora.  

 

ICI EM AÇÃO -  Nosso coral canta na manhã 

desse terceiro domingo do Advento na Igreja 

Presbiteriana de Bonsucesso. No próximo 

domingo, o coral daquela Igreja irmã junta-se ao 

nosso, no culto da noite, em linda cantata de 

Natal. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

15: Jether Pereira Ramalho; dia 17: Amaury 

Costa.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Agradecemos 

a todos que colaboraram com as cestas básicas 

durante o ano de 2011.  Ontem foram entregues 

as cestas referentes a dezembro e janeiro.   

 

CARTA DE PEDRO VIEIRA VEIGA – 

Nosso querido irmão Pedro Veiga, que integrou 

durante dois anos o quadro pastoral da nossa 

Igreja, enviou belíssima carta ao Conselho, 

relatando a importância que a ICI teve no 

processo que o levou à diplomacia no Itamaraty.  

Preparando-se para assumir o seu primeiro 

posto diplomático no exterior, a chama da 

dignidade e da justiça, da cidadania plena, 

ardem forte no coração de nosso jovem 

diplomata. O estar longe das lides pastorais não 

significa estar longe das lides do povo, ao 

contrário, nesse novo campo de atuação sua voz 

pode ecoar em instâncias decisórias que afetam 

a vida cotidiana de milhões de brasileiros e 

brasileiras.  Quando escreveu a carta ao 

conselho, Pedro estava se preparando para 

participar de uma Conferência sobre corrupção 

no Marrocos.  Que Deus abençoe e ilumine os 

passos desse querido filho da ICI.   A carta pode 

ser lida no mural.  

 

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DO 

CONSELHO – 1. Aprovar proposta de reforma 

das dependências da cozinha do CREI e do 

pátio no terceiro andar (para abrigar o trabalho 

do depto. infantil). 2. Aprovar proposta de 

criação da comissão que organizará o 

cinqüentenário da ICI. 3. Apreciar e incentivar a 

criação de um projeto para a terceira idade que 

responda às necessidades básicas dessa faixa 

etária: cuidado, convivência, dignidade... 

felicidade! 4. Marcar a próxima reunião do 

Conselho para o dia 13 de fevereiro de 2012.  5. 

Definir a data da Assembléia ordinária da ICI 

em 2012: 15 de abril.  

 

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã 

continuamos nossos estudos baseados no livro 

“O primeiro Natal” de Dominic Crossan e 

Marcus Borg. A condução dos trabalhos estará a 

cargo do Pastor Leonardo.   Não perca!  

 

CONTRIBUIÇÕES DE FINAL DE ANO -  

Com vistas às reformas que serão feitas nas 

dependências da cozinha e do terceiro andar do 

templo e também pensando nos encargos de 

final de ano, tais  como o décimo terceiro 

salário e férias do quadro de funcionários da 

Igreja,  sintamo-nos convidados a oferecer uma 

contribuição especial  nesse mês de dezembro.  

O quadro de colaboradores que contribuem 

sistematicamente à Igreja tem se mantido, com a 

graça de Deus. Isso nos permite honrar os 

compromissos financeiros e continuar 

melhorando os serviços oferecidos e expandi-los 

cada vez mais.  Neste mês, entretanto, é preciso 

um reforço.  E certamente você, sem nenhum 

sacrifício, poderá participar dessa cota extra de 

amor com generosidade e, sobretudo, alegria.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Rute. 

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

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo.  

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos 

os domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 

 

 


