
NOTAS IMPORTANTES 

 
IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados os membros efetivos da 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA a se reunirem 

em Assembléia Geral Extraordinária, às l2 (doze) 

horas do domingo dia 6 de junho do corrente ano 

de 2010, na sede social, na Rua Joana Angélica, 

203, nesta cidade do Rio de Janeiro, para tratar 

dos seguintes assuntos: 

a) referendar a iniciativa de nosso Conselho no 

sentido de convocar e patrocinar a formação e o 

funcionamento, em caráter extraordinário, de 

CONCILIO ESPECIAL, integrado por Pastores, 

Presbíteros e Teólogos de notória idoneidade e 

competência, para o fim específico de examinar o 

membro desta comunidade, SERGIO MUNIZ 

DUARTE como candidato ao exercício do sagrado 

Ministério. 
b) nos termos do artigo 20, “g” do estatuto, 

autorizar o pastor efetivo da Igreja, Rev. Edson 

Fernando de Almeida, a presidir a cerimônia de 

ordenação, como pastor, do irmão Sérgio, visto já 

ter sido o mesmo devidamente sabatinado pelo 

referido CONCÍLIO, e afinal aprovado e 

considerado perfeitamente capacitado a ministrar 

a palavra e os sacramentos segundo a tradição 

evangélica. 

c) autorizar o Conselho da Igreja a, por iniciativa 

própria ou quando solicitado por igrejas irmãs, 

recomendar com empenho o novo pastor, como 

sendo portador de credenciais relevantes, 

formação teológica, reconhecida vivência 

comunitária e apreciável currículo de atividades 

paraeclesiásticas.  Esclarece-se que, não havendo o 

quorum estatutário de um terço dos membros 

efetivos civilmente capazes residentes no 

município da sede, a Assembléia Geral 

Extraordinária fica automaticamente convocada 

para o domingo seguinte, dia 13 de junho, no 

mesmo horário, quando se reunirá com qualquer 

número. Rio de Janeiro, 23 de maio de 2010. 

Edson Fernando de Almeida – Pastor Efetivo e 

Presidente do Conselho 

 

DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE – 

Bem disse Leonardo Boff que o Deus cristão não é a 
solidão do Um nem a exclusão do Dois, mas a 

comunhão do Três. Hoje é dia de celebrar o mistério 

trinitário que para nossos irmãos do catolicismo 

oriental não é uma equação matemática a ser 
entendida pela razão, mas mistério a ser desfrutado 

pelo coração. 

 
BATISMO DE SANGUE - No próximo sábado, dia 

05, às 16:00h, temos encontro marcado aqui na ICI. 

Será exibido o filme Batismo de Sangue, que narra a 

participação dos dominicanos de São Paulo na luta 
contra a ditadura brasileira. Após a exibição haverá 

um debate com a presença de Ivo Lebauspin, um dos 

personagens retratados pelo filme. A iniciativa deste 

evento é do grupo de diáconos e diaconisas da ICI. A 
idéia é que seja o primeiro encontro de muitos outros. 

Mais à frente debateremos a presença das igrejas 

evangélicas no período ditatorial. 

 
MEMÓRIA RESGATADA - O Pastor Edson 

participou na última quinta-feira de uma entrevista 

com o Pastor presbiteriano Zwinglio Motta Dias, nas 

dependências do ISER.  Zwinglio falou de sua ida 
para o Seminário de Campinas, da influência que a 

Confederação Evangélica Brasileira exerceu sobre 

seu pensamento e ação no começo dos anos 60. Falou 

também da importância do pensamento do 
missionário americano Richard Shaull para a sua 

geração.  O ponto alto da entrevista foi o relato que 

fez de sua prisão no DOI-CODI e do 

desaparecimento de seu irmão Ivan Motta Dias, um 
dos mártires do período ditatorial.  Em vários 

momentos da entrevista o teólogo presbiteriano fez 

referência à luta do nosso presbítero e deputado 

Lysâneas Maciel para libertá-lo da prisão.  Atenção 
jovens da ICI: vamos resgatar esta página esquecida 

da história brasileira?   E a igreja evangélica, como se 

posicionou neste período?  O próximo entrevistado 

pelo projeto Memória transgeracional do ISER 
será nosso presbítero emérito Jether Ramalho.  

 

ORA ET LABORA: EM BUSCA DE UMA 

ESPIRITUALIDADE INTEGRAL – Gente, 
penúltima chamada para o encontro! 18 a 20 de junho 

em Guapimirim na Pousada Sonho Verde.  Eis os 

preços: Inscrição: R$ 20:00, Pousada: R$ 160,00 por 

pessoa, crianças até 5 anos grátis; de 6-10 anos: R$ 
80,00, a partir de 11 anos preço de adulto e para 

quem vai no ônibus fretado pela ICI mais R$ 40,00.   

O pagamento agora só pode ser feito em 2 (duas) 

parcelas: uma para o mês de maio e outra por 
ocasião do Encontro, ou seja, até o domingo anterior 

ao evento.  Teremos um casal de professores da 

Igreja Presbiteriana de Vila Isabel que ficará com as 

crianças nos momentos de reunião.   
 

FESTA JUNINA EM BENEFÍCIO DAS BOLSAS 

DO ENCONTRO – No próximo domingo, dia 06, 

após o culto da noite faremos uma festa no 3º andar. 
Para tanto estamos solicitando a todos que se 

comprometam em trazer um prato típico para a 

ocasião.  Os convites estão sendo vendidos com os 

diáconos de plantão e custam apenas R$ 10,00. As 
bebidas serão cobradas à parte.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - hoje: Rev. 

Luiz Longuini Neto, Lara Lima do Nascimento; dia 

01.06: Solange da Silva e Sousa, Antonio Carlos 

Silva; dia 02: Lenise Duarte Mena Barreto; dia 03: 

Bernardo Amaral Lopes. A ICI parabeniza os 
aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as 

suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: 

Marcelo e Mariana; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Mariana e Eliezer. 

 

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL – Cultos: 
domingos às 10:30h e 19:00h. Classe Paul Tillich: 

segundas às 18:00h. Meditação: segundas às 19:00h. 


