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Prelúdio

quando sondas o meu coração.
Sei que tudo podes ver bem dentro de mim.

Acolhida e Abertura

Leva a minha vida a uma só verdade:
Que quando me sondas, nada posso ocultar.

Canto Sinceramente (Cancioneiro 92)
Sinceramente eu preciso encontrar
outro caminho, outra vida levar.
Sinto que existe um motivo melhor
para viver, por que lutar, sem iludir, só amar.

Sei que a Tua fidelidade
leva a minha vida mais além
do que eu posso imaginar.
Sei e não posso negar
Que os Teus olhos sobre mim
me enchem com Tua paz.

Ouço falar por aí sobre Deus,
e que nas trevas a luz ele traz.
E satisfaz suas vidas também
Buscam o bem, gozam a paz,
têm um motivo pra crer.

Oração silenciosa
Evangelho Lucas 13.31-35

Vou correndo pra Deus (bis)
Esperando um caminho melhor.

Reflexão

Solo Toninho

Se realmente é verdade o que ouvi;
são tantas coisas que eu posso sentir
que vão encher o vazio de mim.
Novas canções quero cantar,
quero este amor abraçar.

Eucaristia
Pai Nosso
Canto És sobre todos (Cancioneiro 44)
És sobre todos, és Rei dos reis.
És sobres todos, o Teu nome adorarei.
És sobre todos, governas com Tuas mãos
sobre todo reino e nação.

Vou correndo pra Deus (bis)
Certamente o caminho melhor.
Leitura
Vazio do tamanho de Deus

És sobre todos, controle tens.
És sobre todos, do saber, de todo bem.
És sobre todos, da Terra e todo ser.
Não há nada sem o Teu querer

Sinto em mim um grande vazio,
Tão grande, do tamanho de Deus.
Nem o Amazonas que é dos rios o rio
Pode enchê-lo com os afluentes seus.
Tento, intento e de novo tento
Sanar esta chaga que mata.
Quem pode, qual é o portento
Que estanca esta veia ou a ata?
Pode o finito conter o Infinito
Sem ficar louco ou adoecer?
Não pode. Por isso grito
Contra esse morrer sem morrer.
Implode o Infinito no finito!
O vazio é Deus no meu ser.

Ofertório Chuvas de bênçãos (HE 327)
Chuvas de bênçãos teremos; é a promessa de Deus;
Tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos
céus!
Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus!
Gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus.
Chuvas de bênçãos teremos de vida, paz e perdão;
Os pecadores indignos graças dos céus obterão.
(Leonardo Boff)

Canto Teu olhar (Cancioneiro 35)
Teu olhos revelam que eu nada posso esconder,
e que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor.
Tudo Tu sabes de mim,

Pr. Clemir Fernandes

Chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor
Dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor!
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
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: 16.03 Rejane Louzada Maia
18.03 Claudia Marcia Dourado Feitosa 19.03 Matheus
Mariano Ribeiro de Souza Silva. Um grande abraço da ICI!

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.

