
Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 

Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

   EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

Ficam convocados os membros efetivos da IGREJA CRISTÃ DE 
IPANEMA a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede social, na Rua Joana 
Angélica, 203, às 12 horas do próximo dia 21 de outubro, para 
deliberarem sobre a seguintes matérias:  
a) Eleição de pastor efetivo desta Igreja Cristã de Ipanema, para 

preenchimento do cargo vago com o afastamento, a pedido, do 
atual titular;   

b) Apreciação de proposta do Conselho no sentido de conferir a 
distinção de emerência aos pastores Edson Fernando de 
Almeida e Leni Gusmão, conforme permissivo constante do 
artigo 20º, “f”, do Estatuto da ICI. 

Não atendido, em primeira convocação, o quórum de 
comparecimento previsto no caput do artigo 22 do Estatuto (um 
terço dos membros efetivos residentes neste Município), a 
Assembleia se reunirá no domingo seguinte, à mesma hora, com 
qualquer número de membros presentes.  
 

               Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2018. 
NELI FERREIRA MURES  

Vice-Presidente do Conselho, em exercício 
 
AVISO À COMUNIDADE: Tendo em vista a convocação 
de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Pastor 
Efetivo no próximo dia 21 de outubro, este Conselho de 
Presbíteros cumpre o dever de dar ciência, aos membros 
da comunidade, da seguinte resolução, tomada no exercício 
de suas atribuições como órgão da Administração da ICI: 
1. Independentemente do candidato que venha a indicar, 
este Conselho examinará também eventuais apresentações 
de nomes de outros pastores cristãos evangélicos que 
expressem interesse em participar do pleito, e estejam no 
pleno exercício da atividade pastoral em qualquer campo 
de trabalho afim à orientação teológica da ICI, expressa em 
sua vivência e em seu Estatuto. 
2. Será necessário, todavia, que a indicação observe o 
seguinte:  
a) Deverá ser apresentada ao Conselho até o dia 30 do mês 
de setembro corrente;  
b) Deve vir acompanhada de currículo do candidato, e 
estar formalmente apoiada por número significativo de 
membros em atividade na nossa comunidade.  
{Neli Ferreira Mures, Vice-Presidente do Conselho, em exercício} 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 03, o Prof. 
Jakler Nichele conduzirá o 6º encontro do curso Profecia: 
a Espiritualidade da Vida Concreta. Baseado numa leitura 
ecumênica e contemporânea dos Profetas Menores da 
Bíblia, o curso prossegue o tema do Encontro da ICI 
deste ano. Se você quiser conversar e conhecer um 
pouco mais da Bíblia, aproveite a oportunidade. 
Horário: 18h30. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

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, 
torna público e convoca todos os integrantes, associados ou não, 
para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA 
que será realizada no dia 23 de setembro de 2018, em primeira 
convocação às 12 horas, com a presença de 1/3 dos Associados 
Ativos especialmente convocados para esse fim, podendo a 
Assembleia realizar-se com qualquer número de presente trinta 
minutos depois da hora designada para a primeira convocação, nos 
termos do Artigo 12º, Inciso I, Alínea a, e Artigo 15, 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: 

AGE 
I) Eleição do novo presidente da diretoria executiva do 

Centro de Recuperação Infantil – CREI para o período de 
1º de outubro de 2018 a 30 de março de 2018. 

 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2018. 
ENI ALMADA MENDES 

Presidente do Conselho Consultivo 
 

Nota: Para efeito de quorum, declara-se que o número de 
associados é de 44 (quarenta e quatro) associados. 
 

VÔLEI JUVENIL: Venha participar do vôlei juvenil, no 

próximo dia 15, às 9h, na rede da Garcia D’Ávila. Você não 

pode ficar de fora! 
 

ICI NO VIDIGAL: Se você tem uma cadeira de rodas em 

bom estado e pode doá-la, temos uma pessoa atendida por 

nossa comunidade no Vidigal que precisa recebê-la. Para 

saber mais detalhes, procure o Dc. Alouysio ou o Pr. Samuel. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 2.9 Igor Pires dos 
Santos Vaz 3.9 Claudia Romano de Sant’Anna, Enrico Clark 
Florentino 4.9 Ana Mara Gontijo Miguez, Bruno Dias 
Oliveira 7.9 Viviane Nunes Araújo Lima 8.9 Jemima 
Fuentes Ribiero da Silva, Miguel de Andrade Bianchi, 
Patricia Wagner Gomes. A todos e todas, um abraço 
carinhoso da ICI! 
 

LITURGIA E LEITURAS BÍBLICAS DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 22º Domingo do Tempo Comum: Marcos 7.24-

37 • Provérbios 22.1-2,8-9,22-23 • Salmos 125 e 146 • 

Isaías 35.4-7a • Tiago, 2.1-17. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Elisabete (manhã), Dimas (noite) 

Próximo domingo: Isabel (manhã), Alberto (noite) 

 


