
NOTAS IMPORTANTES 
 
PEDIDOS DE ORAÇÃO: Estejamos em 

oração incessante por nossos amigos e 

irmãos da Igreja Cristã de Ipanema. 

Especificamente por nosso presbítero 

querido, o irmão Arthur Carijó, nossa 

amiga e irmã Vera Gilda que se submeteu a 

um procedimento cirúrgico na última 

semana e recupera-se em casa, e Clara de 

18 anos, sobrinha de Maria Luiza Mello e 

Souza que sofre um sério risco de perder a 

visão de um olho, tendo em vista a 

gravidade da cirurgia que foi bastante 

complicada. Que Deus os abençoe e os 

fortaleça nesse momento!  

 

DOAÇÕES PARA A REGIÃO 

SERRANA: No momento não estamos 

mais arrecadando doações para a região 

serrana do Rio de Janeiro. Preferimos 

aguardar um pouco e ficar atentos às 

informações da Cruz Vermelha e moradores 

e amigos da região em relação aos ítens 

mais necessários. No momento, por 

exemplo, sabemos que a doações de roupas 

não são prioritárias. Segundo 

informações de moradores, itens de 

cozinha, como talheres, pratos, panelas e 

copos serão necessários, bem como roupas 

de cama e banho. Aguardemos então o 

comunicado para reunirmos forças 

novamente e fazermos nossas doações no 

momento oportuno. 

 

LIVRARIA – Montamos uma livraria em 

benefício das vítimas da região serrana. Os 

livros podem ser adquiridos com os 

diáconos de plantão por R$ 15,00. O 

dinheiro arrecadado será depositado na 

conta SOS – Amigos de Vieira: Banco do 

Brasil, Ag. 3441-X; Conta Corrente: 

22011/6.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Fernando Diniz Mundim; dia 31: 

Gabriela Maria Fidelis Ferreira; dia 3/2: 

Elaine Mures Gomes; dia 05: Maria 

Eugênia Urrestarazu.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

 

AGRADECIMENTO - O Centro de 

Recuperação Infantil – CREI agradece a 

Sra. Lydia Valansi, organizadora do evento 

que ocorreu no domingo passado no Clube 

Marimbás com desfile de modas em 

benefício do CREI. Informamos que o 

desfile rendeu R$ 6.200,00 (Seis mil e 

duzentos Reais) para o CREI. 

Parabenizamos a Sra. Lydia pelo sucesso do 

evento e pela disponibilidade em ajudar 

nossa creche. Que Deus a abençoe 

grandemente pelo seu gesto de delicadeza e 

sensibilidade! Muitíssimo obrigado! 

 

AINDA O CREI – Na próxima semana 

iniciam-se as aulas de nossa creche. Agora 

é hora de lembrarmos também dos nossos 

projetos.  Não nos esqueçamos das doações 

do material de higiene e limpeza que 

necessitamos para o bom funcionamento da 

creche. No momento temos em estoque 

para o mês: sabão em barra, sabão pastoso e 

sabão em pó.  

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No 

segundo sábado de fevereiro estaremos 

distribuindo as cestas básicas para a qual 

solicitamos as doações dos alimentos: Estes 

são os itens que estão em falta: arroz, 

feijão, açúcar, pó de café, óleo.  A ICI e o 

CREI agradecem a disponibilidade de todos 

sempre que solicitados. 

 

DE VOLTA DAS FÉRIAS – No próximo 

domingo, dia 06 de fevereiro, o Rev. Edson 

estará retornando das férias em ambos os 

cultos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 

– Isaías 58.1-9ª (9b-12), Salmo 112.1-10, 1 

Coríntios 2.1-12 (13-16), Mateus 5.13-20. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Por favor, desliguem os celulares antes 

mesmo de entrarem no templo.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira;noite: Mariana; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Eliezer. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

sempre aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 


