
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 

 

CORAL DA ICI SOB O OLHAR DE 

CHRISTOVAM DE OLIVEIRA ARAUJO 
FILHO – Confira no Blog da ICI: 

www.igrejacristadeipanema.wordpress.com o bonito 

testemunho do coralista Christovam sobre a presença 

do coro na vida da Igreja e em sua própria vida.  
Louvado seja Deus por vozes maravilhosas que 

cantam a Graça salvadora do Trino Deus.    

 

JETHER RAMALHO: UMA PRESENÇA NO 

TEMPO – Será hoje, no culto da noite, o lançamento 

do livro do nosso querido presbítero, cuja vida é uma 

verdadeira dádiva do Espírito. Viva o Pentecostes! 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima 

quarta-feira será na residência da Sra. Mariza Rocha, 

residente à Avenida Vieira Souto, 438 apto 301.  O 
horário: 15:00h.  Participe! 

 

PENTECOSTES – No Pentecostes, coroa do Ciclo 

da Páscoa, todos nascemos e renascemos 

continuamente. Nascemos para a vida no Espírito e 
renascemos para o projeto de Deus, procurando falar 

a linguagem do Espírito para o mundo de hoje. 

Bebendo o mesmo Espírito que foi a base da ação e 

da Palavra de Jesus, a comunidade cristã provoca o 
julgamento de Deus (evangelho). Reunida pelo 

Espírito de Jesus, torna-se a epifania de Deus, 

proclamando suas maravilhas, levando o projeto de 

Deus a todos os povos. Forma o corpo de Cristo e 
bebe do único Espírito. Por isso, na comunidade 

cristã, cada pessoa é um dom do Espírito para formar 

a comunidade. Ninguém possui plenamente o Espírito 

e ninguém está privado dele. Na união de todos é que 
se forma o corpo de Cristo, o templo do Espírito 

Santo. (Revista Vida Pastoral) Cor litúrgica: 

vermelho. 

 
REUNIÃO DO CONSELHO – Amanhã às 20:00h 

pontualmente. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 24: 
Patrícia Baia Vidal, Ana Maria Fidelis Rezende, 

Elizete Pires dos Santos; dia 25: Maria Cristina 

Vianna Motta; dia 27: Márcia Costa Gomes, Wanda 

Berbat Marçal.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 
pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

ORA ET LABORA: EM BUSCA DE UMA 

ESPIRITUALIDADE INTEGRAL – Já se 
inscreveu para o próximo encontro da ICI? Pois faça-

o ainda hoje, garantindo lugar nesta grande festa de 

comunhão e convivência. 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. O pagamento agora só pode ser 

feito em 2 (duas) parcelas: uma para o mês de 

maio e outra por ocasião do Encontro.   
 

REUNIÃO DA DIACONIA – O presidente da junta 

diaconal, Eliezer Leal, convida a todos os diáconos e 

diaconisas para uma reunião hoje, às 17:30h para 
tratar dos seguintes assuntos: Novos Diáconos, Culto 

da Diaconia, Encontro em Guapimirim, Evento do 

ciclo de debates.  

   
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Marcelo e Mariana. 

 
BAZAR EM BENEFÍCIO DO CREI – Participe 

comprando do nosso bazar. Desta maneira estará 

colaborando com nossa creche. 
 

PROJETO CESTA BÁSICA – Colabore com a 

cesta básica.  Não se esqueça que a distribuição da 

mesma acontece sempre no 2º sábado do mês. 
 

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL – Cultos: 

domingos às 10:30h e 19:00h. Classe Paul Tillich: 

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

 

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

