
NOTAS IMPORTANTES  

ELOAH RECEBE AS ÁGUAS DO 

BATISMO -  Hoje, no culto da noite, a jovem 

Eloah Manoel receberá as águas do batismo. 

Integrante da juventude da ICI, mãe de Rafael, 

a presença de Eloah tem sido uma bênçao na 

vida da juventude e de toda a Igreja.  Juntemo-

nos em comunhão à nossa querida irmã e 

reafirmemos todos e todas, juntos e juntas, 

nosso amor a Deus e o nosso desejo de, na 

força do Espírito, seguirmos firmemente os 

passos de Jesus de Nazaré.    

CLÍNICA SOCIAL DA Igreja Cristã de 

Ipanema – A partir de amanhã estará em 

funcionamento a clinica de atendimento 

psicanalítico e psicológico da ICI.  O projeto 

tem como objetivo acolher pessoas em 

sofrimento psíquico e que, por razões 

econômicas, ficam  à margem deste  tipo de 

atendimento.  O horário de marcação da 

triagem será sempre às 2ªs. feiras de 9:00h às 

12:00h e deverão ser efetuadas através do 

telefone: 2287-8144.  Os atendimentos serão 

individuais, estendendo-se inicialmente a 

adolescentes e adultos, sendo o corpo de 

profissionais especializado em Psicanálise, 

Psicologia Jurídica, Clínica, Hospitalar e 

Psicooncologia.   

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de 

oração da próxima quarta-feira, será na 

residência de Miriam Guimarães, à  rua Barão 

da Torre, 620 apto 401.  O horário: 15:00h. 

Participem! 

ESPAÇO VIDIGAL: agradecemos a todos e 

todas que contribuíram para compra de leite 

Nan 1 para o bebê João Gabriel, que não pode 

alimentar-se do leite materno em função da 

dependência química de sua mãe. D. 

Lindomar, que tanto nos auxilia, conseguiu 

fazer um cadastro em uma farmácia de 

Copacabana permitindo assim que tal leite seja 

acessível por um valor menor do que é 

comercializado. Muito obrigado! E viva D. 

Linda !! 

VIDIGAL 2: No último domingo, no encontro 

das gestantes tivemos o depoimento da jovem 

Daiane, mãe de duas crianças. Daiane relatou 

que, graças aos encontros de gestantes, 

através  das temáticas trabalhadas em grupo, se 

sentiu segura para tomar algumas decisões. 

Pôde finalmente  refazer sua relação com seus 

pais e reorganizar sua vida profissional com 

um novo emprego. Graças a Deus pela vida 

dessa família e dos muitos frutos que ainda 

serão gerados!!! 

NOVO TELEFONE DA ICI –  A ICI conta 

agora com um numero de telefone celular na 

secretaria: 98489-8588.  Se quiser enviar 

alguma mensagem via WhatsApp, a secretária 

Rute responderá prontamente.  

REUNIÃO DO CONSELHO 

CONSULTIVO    DO   CREI – A Presidente 

do Conselho, Vera Gilda de Azevedo Araújo, 

convoca os membros deste Conselho para uma 

reunião no próximo dia 27 deste às 18:00h .      

BATISMO INFANTIL NO PRÓXIMO 

DOMINGO - No próximo domingo, no culto 

da manhã o pequeno João Vicente Martins 

Marchon, filho de Agenor Marchon e  Noelma 

Martins receberá as águas do batismo.            

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Carolina de Souza Rosa, Lucia da Silva 

e Sousa; Cláudia Marcia Rodrigues de Jesus; 

dia 20: Maria Vitória Reis Neves Bezerra; dia 

22: Fábio Florentino Miguez de Mello, Tereza 

Maria da Conceição Nascimento, Zillah 

Pereira Villela; dia 25: Luise Duarte Mena 

Barreto, Rev. Sérgio Muniz Duarte. Parabéns 

aos aniversariantes. 

BAZAR DO CREI – O bazar do CREI 

funcionará ainda hoje após o culto da manhã. 

Há ainda algumas boas peças. Aproveitem! 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Celso, noite: Dimas. 


