
NOTAS IMPORTANTES 

ESPAÇO VIDIGAL: Está em andamento na 

congregação da ICI no Vidigal o projeto  Gestantes: 

Acolhendo quem acolhe. Trata-se de um projeto que 

consiste no acompanhamento de famílias grávidas. -

Nossas gestantes: mães solteiras, casadas, 

adolescentes, em situações de risco ou não, 

moradoras do Vidigal. Proposta: Antes de tudo uma 

acolhida diante de um período tão complexo como 

a gestação humana e seus desafios; do ponto de 

vista clínico/médico e psicológico. - O desafio do 

cuidar: O que representa o novo bebê naquela 

família, a ansiedade dos pais diante da proximidade 

do parto, suas dúvidas e inseguranças, os conflitos 

pré-existentes ao bebê, os cuidados básicos com o 

bebê nos primeiros meses, a questão contraceptiva, 

a questão preventiva,  a maternidade adolescente 

(como incluí-la na família sem a dimensão da culpa), 

a formação da nova família a partir do bebê, o 

ciúme reativo do irmão mais velho (como lidar?), as 

substâncias consumidas que afetam o aleitamento 

materno, o desmame e o acompanhamento dessas 

mães no pós-parto. Estrutura: Todos esse temas são 

abordados em grupo, conduzido conjuntamente 

pelo Pr. Leonardo e pelo diácono Alouysio. A 

participação das mães, ajudando umas às outras por 

meio de suas experiências também é de 

fundamental importância para sustentação e 

efetividade  do projeto. Objetivo: Nosso próximo 

passo será a elaboração de uma espécie de cartilha 

que será distribuída no Vidigal  em relação aos 

cuidados da gestação e início da vida do bebê. 

Graças a Deus pela oportunidade que temos tido!    

{ Pr. Leonardo Amorim} 

BATISMO INFANTIL - Hoje, no culto da manhã, o 

pequeno João Vicente Martins Marchon, filho de 

Agenor Marchon e  Noelma Martins Costa Marchon, 

receberá as águas do batismo. Serão seus 

padrinhos: Ronaldo Barros do Rego e Leticia Martins 

Costa. Padrinhos de Consagração: Nicholas 

Tomazeto Marchon e Livia Ramos Marchon.     

Louvado seja Deus por esta vida tão preciosa! 

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇAO CRISTÃ -  

Amanhã é dia de classe Paul Tillich, às 18:30h.   Em 

seguida,  meditação cristã com o diácono Alouysio. 

CLÍNICA SOCIAL DA IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA - 

Vamos divulgar nossa clínica de atendimento 

psicológico e psicanalítico da ICI, que conta com um 

grupo de profissionais especializados em 

Psicanálise, Psicologia Jurídica, Clínica, Hospitalar e 

Psicooncologia.  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: 

2ªs. feiras de 9:00h às 12:00h e de 13:00h às 

16:00h, através do telefone: 2287-8144. Os 

atendimentos serão realizados na sala de 

atendimento da ICI e nos consultórios particulares, 

estendendo-se  a adolescentes e adultos.  

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – A 

Presidente Vera Gilda de Azevedo Araújo, convoca 

os membros do Conselho Consultivo do CREI para 

uma reunião amanhã, dia 27, às 18:00h .      

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA VIDA DA  IGREJA -  

O Rev. Dr. Luis Carlos Ramos, ministro metodista, 

doutor em teologia pela UMESP, estará conosco no 

sábado, dia 08 de novembro, às 15h,  para falar 

sobre a importância da música nas comunidades 

cristãs.  Luis Carlos é assessor de liturgia do 

Conselho Latino Americano de Igrejas  (CLAI). 

CONVITE – O fino da Música Popular Brasileira é o 

show que Gerli & Aroldo Goldfarb irão apresentar  

na próxima terça-feira, dia 28 às 19:30h no Centro 

Municipal de Artes Calouste Golbenkian (Teatro 

Gonzaguinha).  Vamos prestigiar nossa querida Gerli 

e seu parceiro Aroldo nessa bonita jornada pela 

MPB.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 27: Marly 

Rodrigues Fernandes; dia 28: Tatiana Lopes 

Cardoso; dia 29:  Anne Kelly Silva Prado; dia 31: 

Tatiana Martins Pedro Coutto; dia 01: Rute 

Teresinha Pinto.  Parabéns aos aniversariantes. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: 

Dimas; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h.  


