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Prelúdio
Acolhida e Abertura
Canto Celebração e Serviço (Cancioneiro 20)
Vamos, juntos companheiros, celebrar o amor divino
nesta festa que é de música e de luz!
Mas é bom saber primeiro que cristão tem o destino
de encarnar o amor-serviço de Jesus.
Temos de ser conscientes das tarefas desta vida,
da missão que o Cristo nos confiou.
Não existe outro caminho de mostrar com nossos gestos
nosso amor por quem o mundo amou.
O sorriso desta hora é o descanso do guerreiro
do que entende, aqui e agora, o que é ser um cristão.
Nossa música é alegria é a poesia da esperança,
não é forma de alienação.

Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei,
se em meu caminho escuro tua luz não procurei;
Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei,
se eu não te sondei, se teu querer pra mim não
procurei.
Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi,
se, indiferente a tudo, a missão eu não cumpri;
Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi,
se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi.
Oração silenciosa
Evangelho Lucas 13.1-9
Reflexão Pr. Vitor Rezende
Coral ICI Eu preciso de Jesus
Eucaristia
Pai Nosso

Leitura
Ele escutou o soluço dos fracos
Deus é Deus dos que morrem antes do tempo.
Deus dos que não conseguem crer
Porque, talvez, a vida lhes tenha sido dura demais
e indigna do próprio Deus.
Deus é Deus dos fracos
que gritam como os hebreus no Egito,
como as mães dos inocentes de Belém,
mortos por Herodes,
como as amigas de Jesus, Marta e Maria,
que choram porque perderam o irmão Lázaro.
Deus é Deus dos que fracassam
Como Jesus na cruz.
Ele escutou o soluço de todos eles.
Por isso os hebreus ganharam a sua terra.
Lázaro foi devolvido à vida.
Jesus foi ressuscitado.
(Leonardo Boff)

Canto Perdoa-me, Senhor HE 275
Perdoa-me, Senhor, se não vivi pra te servir,
se em meu agir o teu amor também não refleti.
Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui,
se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir.
Escuta minha oração, Senhor,
desejo aqui viver pra teu louvor;
ensina-me a voltar e junto a ti estar
e em tua graça sempre confiar.

Canto Por um pedaço de pão (Cancioneiro 39)
Ofertório Plena Consagração (HE 183)
Tudo a ti, Jesus consagro; tudo, tudo deixarei;
Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei!
Tudo deixarei, tudo entregarei
Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei!
Tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto o teu amor
Transformar a minha vida e meu coração, Senhor!
Tudo a ti, Jesus, consagro, quanto gozo,
meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa!
Glória, glória a Salvador!
Comunicações
Bênção e Despedida

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A
VICE-PRESIDENTE
DO
CONSELHO
DE
PRESBITEROS/PRESBÍTERAS DA IGREJA CRISTÃ DE
IPANEMA – ICI, Sra. CELIA REGINA MENEZES, no uso das
atribuições conferidas pelo Estatuo Social (Artigos 9º, 16º, 19ª
alínea a; 21º a 24º), torna público e convoca todos os
membros efetivos da Igreja, para a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária que será realizada no local, data e
horário abaixo indicados, para deliberarem sobre os assuntos
constantes da seguinte pauta:
LOCAL: Rua Joana Angélica, 203, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ,
DATA: 10 de abril de 2022 (DOMINGO) às 12:00 horas.

O CONSELHO CONSULTIVO DO CENTRO DE
RECUPERAÇÃO INFANTIL – CREI, por meio de sua presidente
a Sra. ENI ALMADA MENDES, no uso das atribuições
conferidas pelo Estatuo Social (Artigo 26º, alínea e), torna
público e convoca todos os integrantes, associados ou não,
para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que
será realizada no dia 20 de março de 2022, em primeira
convocação às 12 horas, com a presença de 1/3 dos
Associados Ativos podendo em 2ª convocação realizar-se a
Assembleia com qualquer número de presentes, 30 minutos
depois da hora designada para a primeira convocação, nos
termos do Artigo 12º, Inciso I, alíneas a; b; c; Inciso III, Artigo
15º e 19º, Parágrafos - Primeiro e Segundo, do Estatuto em
vigor, na sua sede situada na Rua Joana Angélica, 203,
Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22240-030 a fim de
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

PAUTA DA AGO:
I)
Aprovação da redação da Ata da Assembleia
anterior;
II)
Eleição anual de um secretário de atas de
assembleias;
III)
Prestação de Contas período janeiro de 2020 a
dezembro de 2020, janeiro de 2021 a dezembro
de 2021 devidamente acompanhadas do parecer
do Conselho Fiscal;
IV)
Previsão Orçamentária para 2022.
PAUTA DA AGE:
I)
Eleição de um Pastor Titular para o quadriênio
abril de 2022 a abril de 2026;
II)
Eleição de Presbíteros/Presbíteras para
comporem o Conselho para o quadriênio abril
de 2022 a abril de 2026.
Rio de Janeiro, 06 de março de 2022
CELIA REGINA MENEZES
Vice-Presidente

I)
II)
III)

Aprovar as contas de 2020 e 2021, da Diretoria
Executiva ouvido o parecer do Conselho Fiscal.
Tomar conhecimento do orçamento para 2022.
Eleger os membros da Diretoria Executiva
Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretario,
Segundo Secretário e Tesoureiro. O Presidente,
Vice-Presidente e demais membros do Conselho
Consultivo. E os membros do Conselho Fiscal.
Rio de Janeiro, 06 de março de 2022
ENI ALMADA MENDES
Presidente

Nota: Para efeito de quórum, declara-se que o número de
associados é de 47 (quarenta e sete) associados.

Nota: Para efeito de quórum, declara-se que o número de
membros efetivos é de 53 (cinquenta e três) membros.
ATENÇÃO, AMIGOS!
A Vice-Presidente do Conselho informa que, tendo em vista a
eleição para o Conselho de Presbíteros/Presbíteras para o
quadriênio abril/2022 a abril/2026, está recebendo indicações
de nomes para compor a chapa da eleição até o dia
27/03/2022. A eleição será dia 10/4/2022.
Informa ainda que os membros da Igreja poderão indicar
candidatos a Pastor Efetivo da Igreja Cristã de Ipanema para
avaliação do Conselho. A eleição será no dia 10/4/2022 e as
indicações podem ser feitas até o dia 27/03/2022.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 21.03 Sergio Luiz Hoeflich e
Zenon Juvenal Bertola Oliveira 22.03 Julio César Mures Esteves
Lopes 23.03 Carlos Silva de Araújo. Um grande abraço da ICI!

ORDENAÇÃO: Nosso coordenador litúrgico, Victor Siqueira,
passará pelo concílio e ordenação ao ministério pastoral. O
concílio será no dia 26/03, sábado, às 10h. A ordenação será no
culto do dia 27/03, domingo, às 10h30. O Victor continuará
servindo à igreja como coordenador litúrgico até que a igreja
escolha seu novo pastor efetivo, na assembleia do dia 10/04.
Todos/as estão convidados/as!
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Nossa reunião de oração retornará no
próximo dia 23/03, às 15h. A reunião acontecerá de 15 em 15
dias, através da plataforma Zoom. ID: 342 702 5987 / Senha:
123456. Todos/as são bem vindos/as!

