
NOTAS IMPORTANTES 

 
ICI EM AÇÃO – Graças a Deus conseguimos que 

irmãos e amigos da ICI, além de vizinhos de nossa 

Igreja acolhessem o pedido de socorro às vítimas da 
enchente de Teresópolis, Friburgo e Petrópolis. 

Lotamos o espaço do refeitório e corredores e 

enchemos um caminhão e um jipe com as doações 

para os desabrigados.  Informamos que com as 
doações pudemos ajudar a Igreja Presbiteriana de 

Olaria em Nova Friburgo pastoreada pelo Rev. 

Adelino Silva, contemporâneo do Rev. Edson no 

Seminário, que estava muito carente de ajuda e 
Vieira, cidade vizinha ao Hotel São Moritz.  Nossa 

querida Cely perdeu alguns de seus funcionários e 

está acolhendo muitas famílias nas suas 

dependências. O Hotel, inclusive está servindo de 
base para militares que estão coordenando as 

operações de salvamento.  Louvamos a atitude de 

nossa querida amiga e irmã.  De acordo com o pastor 

Adelino a relação das Igrejas Presbiterianas na região 
de Friburgo mais atingidas e que tiveram vítimas 

entre seus membros são: Igreja Presbiteriana do 

Amparo (Pastor Eldo), Igreja Presbiteriana de 

Banquete (pastor Hamilton), Igreja Presbiteriana de 
Bela Vista (Pastor Christiano), Igreja Presbiteriana de 

Bom Jardim (Pastor Hamilton), Igreja Presbiteriana 

de Catarcione (Pastor Wikins), Igreja Presbiteriana 

Central de Nova Friburgo (Pastores: Luís Gustavo, 
Yuri e Jalmar), Igreja Presbiteriana do Cônego 

(Pastor Wagner), Igreja Presbiteriana de Conselheiro 

Paulino (Pastor Ely), Igreja Presbiteriana Esperança 

(Pastor Irlandis), Igreja Presbiteriana de Lumiar 
(Pastor Julio), Igreja Presbiteriana de Rio Grandina 

(Pastor Ricardo Stutz), Igreja Presbiteriana de 

Sanglard (Pastor Luis Sérgio), Igreja Presbiteriana da 

Torre (Pastor Luiz Sérgio). Foi uma semana de muita 
dor e ao mesmo tempo de muita solidariedade. Nossa 

querida Wania iniciou um movimento de arrecadação 

de materiais para os desabrigados e, de repente, 

várias pessoas da Igreja e de fora da Igreja se 
envolveram nessa linda corrente de amor.  Houve 

muitos voluntários trazendo itens para o socorro às 

vítimas, inclusive o pessoal de Petrópolis. Outros 

vieram à ICI fazer o trabalho de triagem do material. 
Outros foram até a serra para a distribuição do 

material arrecadado.  Detalhe: muitos vizinhos da 

ICI, vendo o cartaz na porta da Igreja, vieram trazer 

sua contribuição A todos e todas que deram a sua 
contribuição, quer contribuindo com material, quer 

vindo à Igreja para organizar o material arrecado, o 

nosso abraço grande e o nosso agradecimento de 

coração.  Vale registrar que o Pastor Adelino, da 
Igreja  Presbiteriana de Olaria, pediu-nos uma ajuda 

com urgência na segunda-feira. Imediatamente 

fizemos o contato com o irmão Pedro Rizzo que se 
prontificou a levar uma carga na sua condução. 

Levamos todos os itens pedidos pelo pastor 

friburguense. Os irmãos de Friburgo, depois de 

descarregarem o carro, convidaram os írmãos de 
Ipanema´ para orar. Fez-se uma grande roda de 

oração em agradecimento ao milagre da 

solidariedade. Lembrou-se do pedido dos macedônios 

feito a Paulo: “passa por aqui e ajuda-nos!” Para mais 
detalhes, confira o blog da ICI: 

www.igrejacristadeipanema.wordpress.com 

SOS – AMIGOS DE VIEIRA – Foi aberta uma 

conta para ajudar os desabrigados de Vieira. Você 

pode ajudar: Banco do Brasil, Ag. 3441-X; Conta 
Corrente: 22011/6.   

 

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. 

 

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. Parabenizamos a Sra. Lydia 

pelo sucesso do evento e pela disponibilidade em 
ajudar nossa creche. Que Deus a abençoe 

grandemente pelo seu gesto e sensibilidade! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 
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, Lucília Garcia Pereira Carvalho.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a 

todos estenda as suas bênçãos. 

 
ESPAÇO CREI – Nesta 2ª. feira o prédio será 

dedetizado e as caixas e cisterna lavados para o início 

das aulas que se dará na próxima semana. Tendo em 

vista a higienização do prédio informamos que a 
secretaria da Igreja funcionará apenas amanhã pela 

manhã, retornando na 4ª. feira.  Aproveitamos para 

solicitar que não se esqueçam das doações, agora para 

a nossa creche, do material de higiene e limpeza 
necessários ao bom funcionamento da mesma.  

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No segundo sábado 

de fevereiro estaremos distribuindo as cestas básicas 
para a qual solicitamos as doações dos alimentos: 

arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de café, óleo, fubá, 

aveia, leite em pó, biscoitos e sardinha.  A ICI e o 

CREI agradecem a disponibilidade de todos sempre 
que solicitados. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 

desliguem os celulares antes mesmo de entrarem no 
templo. Evitem ficar circulando pelo templo e 

conversando durante o culto.  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO – Miquéias 6.1-8, Salmo 

15, 1 Coríntios 1.18-31, Mateus 5.1-12. 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Samira; 

noite: Mariana. 

 

 NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h. 

 

 

http://www.igrejacristadeipanema.wordpress.com/

