
NOTAS IMPORTANTES 
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

CREI – A Presidente do Conselho Consultivo 

do CREI, Lucília Ramalho, convoca os 

membros da Assembléia do CREI para a 

Assembléia Ordinária a ser realizada no 

próximo domingo, dia 4 de março, após o culto 

da manhã. A Assembléia tem como objetivo a 

leitura dos Relatórios da Diretoria e da 

Tesouraria. 

 

NOSSA PASTORA LENI – Continua se 

recuperando muito bem e logo estará conosco 

nos cultos da manhã. Não vemos a hora desse 

reencontro. Que falta faz a nossa pastora! Que 

amor temos por essa mulher maravilhosa, fonte 

de inspiração e exemplo para nossa caminhada! 

 

ICI PRESENTE NO VIDIGAL: Há uma 

semana a Igreja Cristã de Ipanema começou a 

marcar sua presença na comunidade do Vidigal. 

Apenas iniciando o trabalho, que ganhará 

contornos mais definidos após alguns encontros, 

já descobrimos algumas demandas claras. 

Encontramos algumas casas em situação 

irregular, interditadas pela defesa civil e 

famílias com quatro, cinco crianças ainda 

vivendo nelas. Algumas recebem o chamado 

aluguel social e outras não. Algumas famílias, 

ainda que queiram, não têm conseguido uma 

casa na comunidade para alugar, pois a oferta de 

casas no local está cada vez mais escassa e 

valores bem altos. Um de nossos intuitos nesse 

trabalho é oferecer ajuda qualificada para 

atender as demandas dos moradores; por isso 

convocamos a ajuda da igreja para tal. No 

momento precisamos de auxílio jurídico para 

avaliar a documentação e regularidade de 

algumas poucas casas em estado de risco. De 

igual forma precisamos do auxílio de um 

engenheiro para uma análise técnica de tais 

moradias. Dentre as famílias visitadas 

conhecemos a Senhora D., diabética, e que 

sofreu uma amputação cirúrgica em uma das 

pernas em função da não cicatrização de uma 

lesão. Essa senhora mora no alto do morro, 

tendo sua locomoção muito dificultada. O que 

podemos fazer de urgente e efetivo por essa 

senhora seria a doação de fraldas geriátricas 

(se possível numa quantidade generosa). 
Evidentemente, encontramos ainda diversas 

outras situações que serão divulgadas aos 

poucos e demandarão nossa ajuda para a 

manutenção desse trabalho. Atualmente nossa 

presença tem sido marcada pelas visitas 

pastorais nas residências. Contamos com a ajuda 

de todos!  Leonardo Amorim 

 

LIVRO DA EULA – Foi adiado o lançamento 

do livro Voos de esperança, escrito por nossa 

querida Eula Maciel. Houve um atraso da 

editora na publicação do livro, o que provocou o 

adiamento. Ficaremos atentos para a nova data 

que, tão logo seja definida, será comunicada a 

todos. Será um dos belíssimos momentos da 

comemoração do cinqüentenário da ICI.  

 

CINQUENTENÁRIO DA ICI – Esta é a 

ultima semana para o envio de sugestões para o 

lema da ICI no ano do cinqüentenário. A idéia é 

termos a agenda completa dos eventos bem 

como o nosso logo na primeira quinzena de 

março. Não se esqueça de deixar a sua sugestão 

no livro que está à entrada do templo. Neste 

livro você também pode registrar os nomes e e-

mails de parentes e amigos que não têm estado 

conosco atualmente, mas fazem parte da nossa 

história. Faremos um contato com todos e todas. 

Se preferir, pode enviar os nomes e sugestões 

para o e-mail da Igreja. icirio@uol.com.br 

 

NOSSAS ORAÇÕES - Neno (Petrópolis), 

recuperando-se de uma pequena cirurgia; 

Theodoro, recuperando-se de um pequeno 

derrame sofrido no final do ano passado; Dr. 

Peter, recuperando-se também após longo 

período de internação; Luciana, filha da Profa 

Teresa Cavalcanti, do depto de teologia da PUC, 

aguardando o transplante de medula; Arthur 

Carijó, recuperando-se e superando-se a cada 

dia. Separemos um instante do nosso dia e 

lembro-nos dos nossos queridos, na 

solidariedade da oração.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Juliana Maia Miguez de Mello; dia 27: Luiza 

Spiegel de Almeida, Carolina Grottera; dia 28: 

Raphael Nogueira Filho. A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda 

as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO - manhã: Lya; 

noite: Marcelo; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos 

os domingos às 10:30h e 19:00h. 
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