
NOTAS IMPORTANTES 
 

CORAL DA IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 

Audição de Natal 2010 

Cantata: Um Menino nos Nasceu 

 

 A Cantata que o Coral da ICI apresenta hoje foi organizada por Marty Parks que reuniu parte de 

duas peças musicais clássicas bastante conhecidas, uma de J. S. Bach e outra de A. Vivaldi, juntamente 

com tradicionais músicas de Natal e da hinologia evangélica.  A tradução é de Jessé Pereira da Costa, 

Ministro de Música da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro.  A Cantata é composta 

de cinco partes: 

1. Grande Alegria 

2. Um Menino nos Nasceu 

3. Glória 

4. A minha vida é para o Teu Louvor 

5. Celebrando o Seu Nome. 

 

Solista: Patrícia Wagner Gomes 

Instrumentista: Bianca 

Regência: Neli Mures 

 
CRIANÇAS DA ICI - Pela manhã o Coro da 

União Infanto Juvenil da ICI se apresenta 

cantando músicas natalinas como parte do culto 

que ofertamos ao Pai. Prestigiemos nossas 

crianças!  

 

CANTATA DE NATAL – Hoje no culto da 

noite o nosso Coro estará apresentando músicas 

tradicionais de Natal.  Venha e traga 

convidados!  Logo após o culto faremos uma 

confraternização de Natal no 3º andar para a 

qual solicitamos que tragam um prato típico, 

salgado ou doce. 

 

CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS 

PELO ANO DE 2010 – No próximo domingo 

em ambos os cultos estaremos reunidos para 

agradecer a Deus as bênçãos recebidas durante o 

ano que finda.  Vamos também pedir sua 

proteção para o ano de 2011. Venham todos 

para esta última celebração de 2010! 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA – dia 20: 

Maria Teresa Guilhon Macieira de Barros. A 

ICI parabeniza a aniversariante e pede a Deus 

que lhe estenda as suas mais ricas bênçãos. 

 

BODAS DE OURO – A ICI eleva a Deus uma 

prece de gratidão pelos cinqüenta anos de vida 

em comum de Arthur e Vera Carijó. Uma linda 

história de amor, de superação, de bênçãos.  

Onde quer que fores irei eu; onde quer que 

pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu 

povo, o teu Deus é o meu Deus. 

 

BATISMO DA PEQUENA Fernanda Campos 

Boccaletti Fernandes. Nesta manhã de festa, 

iluminados pelo menino Jesus, os pais: 

Alexandre Boccaletti Fernandes e Viviane Lima 

Campos e; os avós Jairo Anonio de Campos (in 

memoriam) e Viviane Lima Campos; Laete 

Antonio Fernandes e Dulce Boccaletti 

Fernandes e os padrinhos Marcos Alberto de 

Paulo Rei e Vanessa Maira Lima Campos:      

apresentam a pequena Fernanda ao Batismo, 

para que purificada pelas água da divina 

promessa, cresça em estatura, sabedoria e graça, 

na força d’Aquele em quem vivemos e 

existimos. Bendito seja Deus! 

 

CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - Nos cultos 

matutino e vespertino, quando comemoramos o 

Natal de Jesus, renovemos o nosso 

compromisso de manter atualizadas nossas 

contribuições à ICI. Uma oferta especial neste 

dia tornará possível à tesouraria da Igreja o 

pagamento do 13º Salário e o avanço rumo aos 

compromissos do novo ano que se avizinha. 

Lembremo-nos sempre: a manutenção desta 

casa com todos os seus projetos é possível pela 

graça do bom Deus e pelo milagre dominical 

das nossas contribuições.  

 

O AMIGO DENILSON - tem sido uma 

presença protetora e acolhedora para  nós em 

todos os domingos do ano. Podemos retribuir 

com um abraço seu companheirismo constante. 

Podemos também expressar nosso 

reconhecimento com uma pequena contribuição 

para a 'caixinha do Denilson'.  É só procurar um 

dos diáconos de plantão. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Mariana; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Mariana. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...Por favor, desligue 

o celular antes mesmo de entrar no templo. 


