
ATENÇÃO, AMIGOS 
 

CULTO VESPERTINO: A nossa igreja se reunirá para 
um culto na noite do dia 26/06, próximo domingo, às 
18h00. A ideia é fazermos cultos vespertinos 
esporádicos a fim de perceber como nos adaptaremos 
a esse retorno. Vamos divulgar entre os membros 
afetivos e efetivos. Vamos também convidar amigos, 
amigas e familiares! 

BAZAR DO CREI: O tradicional Bazar para levantar 
fundos para a nossa creche já tem data. Acontecerá 
nos dias 19 e 20 de agosto. Por isso, já estamos 
recebendo doação de roupas e acessórios em bom 
estado para serem vendidos no bazar. Se você tem 
alguma peça para doar, procure a Nágila, diretora 
pedagógica do CREI, de segunda a sexta, de 9h-11h 
(manhã) e de 13h-16h (tarde), ou traga para o culto 
dominical. 

VILA MIMOSA: O projeto que apoiamos na Vila 
Mimosa iniciou dois trabalhos importantíssimos de 
psicopedagogia e de reforço escolar. O objetivo é 
assistir tanto os responsáveis quanto as crianças da 
localidade. Ainda há a necessidade de alguns 
materiais para a estruturação dos trabalhos. Quem 
tiver interesse em contribuir, favor procurar a Regina 
no Whatsapp 98515-0548. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICI NAS REDES SOCIAIS: Além do Facebook e 
Youtube, agora você também pode acompanhar 
nossas atividades pelo Instagram. O perfil da ICI é 
@igrejacristadeipanema 

OFERTAS: A nossa manutenção depende das ofertas, 
dízimos dos membros e doações dos amigos da ICI. 
Colabore para que possamos continuar mantendo 
nossos cultos e ações sociais.  Sua contribuição pode 
ser depositada na conta bancária (Bradesco – agência 
0213 CC 58922-5 – CNPJ  30.124.747/0001-12). 
Também podem ser feitas ofertas e doações pelo PIX  
30.124.747/0001-12 
 
AMIGOS DO CREI: O CREI, Centro de Recuperação 
Infantil existe desde 1964 e   atende, gratuitamente, a 
50 crianças na faixa de 2 a 3 anos e 11 meses, que 
passam o dia na sede da ICI.  Ali almoçam, lancham e 
jantam além de receberem educação e momentos de 
lazer e auxílio complementar em necessidades 
específicas. São 12 funcionários e alguns voluntários 
que se dedicam a estas crianças. Para manutenção do 
CREI recebemos uma parcela da Prefeitura, doações e 
colaborações dos AMIGOS DO CREI. Para doar 
BANCO SANTANDER – Ag. 4677 – Conta Poupança 
600.006.928-5 e CNPJ 42.136.531/0001-56. Temos 
ainda o PIX que é o mesmo nº do CNPJ. Para se tornar 
AMIGO do CREI indicamos contato com a Nágila, 
diretora do CREI, pelo telefone 97517-7389. O CREI 
aceita ainda ajuda de voluntários. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 19.06 Laila Rocha 
Grimaldi Rizzo 20.06 Edson Fernando de Almeida 
21.06 Rute Rocha da Silva Gomes 22.06 Luiz Mendes 
César 24.06 Joana Grottera Petis Fernandes 25.05 
Casimira Fernandes da Silva, Mariana Jenrique Gomes 
Pinto, Nilo Guliberto Martins Chávarry e Pedro Terra 
Pereira Lima. Um grande abraço da ICI! 
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