
NOTAS IMPORTANTES 
 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO - 

Oremos por nossa pastora Leni 

que lentamente se recupera de 

uma fratura no fêmur e no braço, 

pelo nosso presbítero Arthur que 

também recupera-se de uma 

cirurgia, por nossos amigos e 

irmãos Dr. Peter e Theodoro Reis 

Brito, e nossa querida Rosinha, 

por Luciana que é filha da Prof.ª 

Tereza Cavalcanti do Depto de 

Teologia da PUC e aguarda um 

transplante, por Michele Clair, 24 

anos, com delicado problema de 

saúde. Michele é filha da Sra. 

Fátima, que é assistida pelo nosso 

projeto Encontros Solidários – 

Cesta Básica e Cidadania.  Que 

Deus abençoe também suas 

famílias! 

 

ANIVERSARIANTES DA 
SEMANA – dia 23: Solange 

Maria de Oliveira Roxo; dia 24: 

Marina Del’Negro Coque 

Sant’Anna; dia 25: Alexandre 

Lacerda e Silva; dia 27: Carolina 

de Barros Costa, Antonia Maciel 

Soares da Silva; dia 28: Sandra da 

Silva Pereira, Lucilia Garcia 

Pereira Ramalho.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as 

suas bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – 

No segundo sábado de fevereiro, 

já retomaremos nosso projeto 

social Encontro Solidário. 

Tragamos então os itens 

necessários para atender as 

famílias participantes. No ano de 

2011 tivemos muita dificuldade 

em arrecadar a quantidade certa 

para as cestas. Assim sendo, quase 

todos os meses precisamos contar 

com a doação de um voluntário 

para a compra do restante das 

cestas. Façamos diferente agora!    

 

HOMENAGEM A ARACATY 

ALVES DA SILVA: Julia Alice 

Fuentes Ribeiro da Silva, sua 

esposa, as filhas Nelusha e 

Jemima, família e amigos, 

prestam a justa homenagem a 

Aracaty Alves da Silva. Neste 

domingo manifestamos nossa 

gratidão por sua vida e história, 

pelo que construiu no seio de sua 

família e por tudo que representa 

entre os seus. O abraço carinhoso 

da Igreja Cristã de Ipanema à 

família e que Deus os fortaleça. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – 
manhã: Izabel; noite: Eliezer; 

Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Marcelo e Mariana. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA 

A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO – Deuteronômio 

18.15-20, Salmo 111, 1 Coríntios 

8.1-13, Marcos 1.21-28. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – 

Ocorrem todos os domingos às 

10:30h e 19:00h. 



 

 

 

 


