
NOTAS IMPORTANTES 

 

ENCONTRO NATALINO NA CASA DA CELY - No 

próximo sábado, dia primeiro de dezembro, às 17h, 

daremos início às celebrações do Natal com um lindo 

encontro na casa da presbítera Cely Soares. Com a 

presença dos Reverendos Jonas Rezende e Mozart 

Noronha e apresentação do Coral da ICI, seremos 

conduzidos à manjedoura de Jesus pela arte litúrgica 

de nosso querido Heber Leal.  Celebraremos o 

maravilhoso Advento revivendo os inesquecíveis 

momentos de festa e de luz que tivemos durante 

tantos anos na casa da Cely, ao final das ultimas 

sextas feiras de cada mês. Vamos convidar nossos 

amigos e amigas! Venha celebrar conosco!  Você 

pode levar um prato natalino para a ceia que 

acontecerá após a celebração, ou, se preferir, pode 

contribuir com R$ 30.00 (trinta reais).   Pagando os 

trinta reais ou levando um prato natalino, você 

deve confirmar sua presença com a presbítera 

Cristina Vianna, via e-mail: cristina.vianna10@gmail  

ou pelos telefones 2288-1977 e 8776-9781. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da 

próxima quarta-feira será na residência de Vera 

Penteado.  O endereço: Rua Humberto de Campos, 

366 apto 604 – Leblon. O horário: 15:00h. Será a 

ultima reunião do ano. 

DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS – Na próxima 

quinta-feira, às 20:00h estaremos celebrando o já 

tradicional culto do dia de ação de graças. Sérgio 

Duarte estará à frente deste evento que contará com 

todos os nossos pastores, inclusive o Rev. Jonas 

Rezende como pregador. Este culto é uma bela 

oportunidade de expressarmos a nossa gratidão a 

Deus por Sua generosidade para conosco em todos 

os aspectos de nossa vida.  É também oportunidade 

de contribuir com os trabalhos sociais da Igreja, 

como o CREI que no final de ano precisa de um bom 

reforço de caixa para saldar seus compromissos de 

13º salário, férias, etc., além do Projeto Cesta Básica 

que também necessitará de um reforço especial uma 

vez que em dezembro distribuímos 2 cestas básicas, 

no caso a de dezembro e a de janeiro adiantada. 

ACOLHENDO O ADVENTO – Na manhã do dia 30 de 

novembro o CONIC-RJ, do qual nossa Igreja faz parte, 

estará realizando a tradicional celebração da 

“Acolhida do Advento”, que acontece anualmente 

aos pés do monumento do Cristo Redentor, no 

Corcovado. Desta vez esperamos contar com um 

bom número de pessoas de nossa Igreja. O 

transporte do bondinho é gratuito, basta que para 

isso falem com o Rev. Sérgio Duarte, que tem 

maiores informações. 

NOTA DE FALECIMENTO - Faleceu no sábado, dia 17 

de novembro, nossa querida Dona Maria da Penha 

Pontechelle Marques. Depois de um longo período 

de internação Dona Maria da Penha descansou 

nAquele que nos tem em suas mãos. Lembraremos 

sempre com muita saudade dessa serva do Deus 

bendito, presente na vida da ICI desde o seu 

nascedouro. Louvado seja Deus por vida tão 

preciosa. Que o Espírito de Amor fortaleça o coração 

de todos os familiares!  

DITADURA, MEMÓRIA E FÉ NO BRASIL – 

Testemunhos, análises e debates sobre a ditadura. 

Este é o tema do evento promovido pelo ISER que se 

realizará amanhã, dia 26, às 18h, à Rua do Russel, 

glória, 2. Andar. Estamos todos convidados.  

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã é dia de classe Paul 

Tillich.  ÀS 18:30h, pontualmente.  

SACRAMENTO DO BATISMO – Ana Clara Pereira de 

Souza receberá as águas do batismo no culto da 

manhã de hoje. Os pais da criança são: Alessandra 

Valéria Lacerda Pereira e Vinícius Duarte de Souza, 

tendo como padrinhos: Camila Beatriz de Azevedo 

Paixão, Marcel de Souza Fontes, Valéria Assis Brasil e 

Jorge Francisco Souza Junior.  Bendito seja Deus por 

esta vida tão preciosa! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 26: Liriam 

Esteves Ludovino, Tiago de Mello e Souza Andrade, 

Maria Helena de Oliveira Bertola; dia 27: Enilde 

Maciel; dia 01.12: Sérgio Roxo Mundim.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

lhes estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite:  

Marcelo e Roberto; Próximo domingo: manhã: 

Samira; Próximo domingo: manhã: Samira; noite:  

Eliezer e Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre aos 

domingos: às 10:30h e 19:00h. 

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

o celular antes mesmo de entrar no templo. 

  

http://mail.uol.com.br/compose?to=cristina.vianna10@gmail

