
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA PRA RECOMEÇAR: Fazer aniversário é sempre uma oportunidade para 
refletir sobre o ano que passou e as novas possibilidades para um ciclo que se inicia. 
Por que não dizer que cada aniversário é uma chance de recomeços que fazem a vida 
mais saborosa? Temos o prazer de convidá-lo para mais um recomeço, nossa festa de 
aniversário será realizada hoje, às 19h, após o culto especial de aniversário de 57 anos 
da nossa Igreja Cristã de Ipanema. Teremos buffet com duração de três horas. Sua 
presença é importante para a nossa igreja!!! 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã teremos a 3ª aula com o Prof. Eduardo Vasconcelos! 
Continuaremos, assim, nossa jornada nos estudos de psicanálise e religião de Carl Jung. 
Não perca essa oportunidade! Horário: 18h30 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira, 28.08, teremos reunião de oração na 
residência de Vilma Hamacher, Av. Delfim Moreira, 12, Bl. 3 aptº 301 – Leblon. 
 

ENCONTRO SÃO MORITZ 2019: Nosso tão esperado encontro anual já está 
marcado para os dias 04 a 06 de outubro. Inclusive, o tema desse encontro, “fomos 
feitos pra recomeçar” nos coloca diante de um desafio existencial tanto no nível pessoal 
como coletivo. Os preços especiais para as duas diárias de hospedagem e a inscrição 
são: solteiro: R$ 650,00; duplo por pessoa: R$ 440,00; triplo por pessoa:  
R$ 400,00. Taxa de Inscrição: R$ 30,00. Queremos muito que todos possam 
comparecer nesse momento tão especial de nossa comunidade. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 25.08 Alejandro Gabriel Paez 28.08 Armando 
Dias Maciel 29.08 Luciana Mano de Andrade, Maria Consuelo de Melo e Silva 31.08 
Fernanda Maia Miguez de Mello, Marcella Clark Florentino, Roberto Ribeiro de Avillez, 
Theo Wagner Marchon. A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO:  
22º Domingo do Tempo Comum: Provérbios 25.6-7; Hebreus 13.1-8,15-16;  
Salmo 112; Lucas 14.1-7-14. (cor: verde) 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 

noite Samuel Pádua 

Diaconia 
manhã Samira 

noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 

noite Cíntia Telles 

Diaconia 
manhã Elisabete 

noite Dimas 

 

 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ..................... 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ..... 
ICI no Vidigal ............................................................. 
Projeto Cesta Básica................................................... 
Bazar Permanente da ICI........................................... 

Victor Siqueira 
Cecília Lessa 
Pr. Samuel de Pádua e Alouysio Chaves 
Pr. Samuel de Pádua 
Ângela Amaral 

Se você deseja conhecer ou apoiar de modo específico os nossos projetos, procure pelos respectivos responsáveis  
ou entre em contato com a Secretaria da Igreja. Sua participação e doações serão sempre muito bem vindas! 

Celebrações dominicais  .......................................... 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich ..................................................... 18h30 (2a feira) 
Meditação Cristã  ..................................................... 18h30 (4a feira)..Líder: Alouysio Chaves  

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  .......................... 17h (domingo)...Regente: Bianca Malafaia Regente: Bianca Malafaia 

Assembleia Geral Extraordinária 

 Edital de Convocação 

Ficam convocados os membros efetivos da Igreja Cristã de Ipanema a se reunirem em 

Assembleia Geral Extraordinária, às 12 (doze)  horas do dia 01 de setembro de 2019, na sede 

social (Rua Joana Angélica, 203, nesta cidade), para deliberarem sobre os assuntos constantes da 

seguinte pauta:   

I. Eleição de três presbíteros ou presbíteras para preenchimento de vagas resultantes do 
afastamento voluntário dos titulares Marcos da Silva Andrade, Eurico Marchon Neto e Rute 
Perandini, ficando certo que os que forem eleitos completarão o restante do mandato dos 
renunciantes. 
 

II. Aceitação da doação não onerosa do imóvel da Rua Joana Angélica, 203, Ipanema, a ser 
concedida pelo CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL – CREI (Sociedade Civil de fins não 
lucrativos inscrita no R.C.P.J sob n° 42.136.531/0001-56) 
 

III. Autorização ao presidente do conselho de presbíteros e presbíteras desta Igreja Cristã de 
Ipanema para: 

a) Em sua condição assinar a competente escritura pública definitiva relativa à doação 
acima mencionada, observados os termos da declaração de isenção tributária concedida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. 

b) Quando registrada no RGI a escritura de doação, e já como nova proprietária do 
imóvel, assinar instrumento particular de comodato, ou de permissão de uso gratuito de parte do 
imóvel de que se trata, exclusivamente para funcionamento das atuais atividades assistenciais e 
educacionais da entidade doadora, para utilização em tempo parcial, e sem qualquer prejuízo 
para o funcionamento integral desta Igreja, tudo conforme condições a serem especificadas pelo 
referido Conselho de presbíteros e presbíteras. 
 

 

IV. Assuntos gerais. 
 

Não atendida em primeira convocação o quórum previsto do caput do artigo 22 do estatuto (um 
terço dos membros efetivos residentes neste município), a assembleia se reunirá em segunda 
convocação, no domingo seguinte, à mesma hora, com qualquer número de membros presentes. 
 

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2019. 
 

Joelson Bruno Dias Oliveira 
Pastor Efetivo e Presidente do Conselho 


