
NOTAS IMPORTANTES 

NOSSA GRATIDÃO A DEUS – Pela vida 

do Conselho da Igreja Cristã de 

Ipanema, por sua  pastora e  pastores. 

Pelo trabalho do Pastor Leonardo 

Amorim e seus auxiliares no Vidigal:  

José Alouysio Chaves, Roberval Rubens 

da Silva e Henrique Delgado. Pelo 

trabalho diaconal, sob a coordenação 

de Dimas Ribeiro da Costa que vai se 

firmando a cada ano. Pelo trabalho 

infantil sob a liderança de Angela e 

Anderson Amaral e também pelo 

trabalho desenvolvido por Leda Maya 

até o final do primeiro semestre.  Pelo  

trabalho que está se iniciando  com o 

Pastor Bruno Oliveira.  Por Anna Paula 

Florenzano de Almeida roteirista da 

peça de Natal encenada pelas crianças, 

por  Eni Almada Mendes e Bianca 

Malafaia no trabalho musical inovador 

com que nos presentearam. Pela Pelo 

coral Myrza Wanderley que nos 

encanta e enche o coração de força a 

cada domingo, sob a regência de Bianca 

Malafaia com acompanhamento de 

Claudia.  Pela tesoureira da Igreja,  Cely 

de Souza Soares e seu afinco e 

profunda dedicação em cuidar das 

finanças da Igreja. Por Lizette Pinhão e 

a força edificante de sua voz tão 

abençoada nas manhãs de domingo e 

por Eula Maciel Cockell, sua fiel 

colaboradora.  Pela secretária da Igreja, 

Rute Perandini, por sua dedicação e 

amor ao trabalho da Igreja. Também ao 

Rev. Sérgio Duarte pela direção dos 

cultos,  quer na  ausência dos pastores, 

quer no culto de Ação de Graças  que 

vem se tornando tradição na nossa 

Igreja. Por Lenita Moraes e Miriam 

Guimarães , pela condução amorosa e 

firme da reunião de oração na casa da 

tia Eunice.  A todos que abriram suas 

casas neste ano para acolher a nossa 

reunião de oração. Pelo projeto Cesta 

Básica, sob a liderança do pastor 

Leonardo. Pela Miriam Guimarães na 

decoração do templo nos diferentes 

momentos litúrgicos. Ao Conselho do 

CREI na direção de Vera Gilda de 

Azevedo Araújo e todos os conselheiros 

e conselheiras. A toda diretoria do 

CREI, Leonardo Amorim, Rejane Pinhão, 

Elizete Pires dos Santos, Claudia 

Sant’Anna e Celso Marcos Vieira de 

Souza e também Bruno Miguez.  Aos 

voluntários do CREI, Paulo Reis, Neusa 

Lopes e Mariana. Aos queridos João e 

Mariza de Oliveira, do Instituto Alfa e 

Beto, pelo gesto de amor ao CREI e à 

Igreja expresso no contrato de 

assessoria pedagógica  firmado com o 

Centro de Recuperação Infantil.  A 

Zildete Queiroz pela liderança do CREI 

por tantos anos de quem  agora nos  

despedimos com imensa gratidão. Por 

tudo, todos e todas, o nosso coração se 

derrama em graça diante de Ti, ó Pai de 

Amor.  

FÉRIAS EM JANEIRO -  Nosso Pastor 

Edson está em férias, devendo voltar às 

atividades no começo de fevereiro. 

Também o Coral Myrza Wanderley terá 

merecidas férias, devendo retornar no 

primeiro domingo de fevereiro.  A 

secretaria da Igreja está em recesso 

nestes feriados de fim de ano. Volta a 

funcionar no dia 06 de janeiro.  



AGRADECIMENTO DO CONSELHO -  O 

Conselho agradece a resposta positiva 

dos membros efetivos e afetivos da ICI 

em assumirem ou renovarem seu 

compromisso com a contribuição 

mensal e sistemática à Igreja. A 

resposta tem sido muito positiva. 

Aqueles e aquelas que ainda não o 

fizeram, peguem sua cartinha com um 

dos diáconos de plantão. Depois de ler, 

é só destacar a filipeta no final na carta, 

preencher e depositar no gazofilácio.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

31: Vanessa Maira Lima Campos; dia 

01/01/2014: Edgard Nogueira Filho; dia 

03: Dora Paz do Nascimento Ferreira; 

dia 04: Cely de Souza Soares, Marcelo 

Alan de Oliveira Pinto, Thelmo de 

Miranda Cabral Alvernaz, Karina 

Velasco de Oliveira.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede que Deus a 

todos estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Marcelo; Próximo 

domingo: manhã: Lya; noite: Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 

 


