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

 

 

ENTRA NA RODA COM A GENTE: Hoje pela manhã 

recebemos como membro a querida Célia Regina Menezes 
que já atua ativamente em nossa igreja na área de comunicação 

e coro Myrza Wanderley. Célia querida, você já faz parte de 

nossa história. 
 

ICI 57 ANOS: Agradecemos todos aqueles que se empenha-

ram na organização da nossa celebração de aniversário no 
último final de semana. A grande festa que tivemos é resultado 

do envolvimento de todos, contribuindo, convidando e partici-

pando ativamente desse momento tão especial. Nossa gratidão 

a todos. 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã na nossa classe, teremos 

mais uma aula do curso Redescobrindo o Pentateuco: subsídios 
para leituras críticas, contemporâ-neas e ecumênicas, com o Prof. 

Jakler Nichele. Horário: 18h30. 
 

CAMPANHAS DE SAÚDE DE SETEMBRO: Duas campa-
nhas se destacam no âmbito da saúde. Setembro verde e 

setembro vermelho. A primeira incentivando a doação e 

órgãos e a segunda, os cuidados com o coração. Engaje-se na 
promoção da saúde! 
 

RETIRO DE MEDITAÇÃO: Nosso Pr. Bruno, estará partici-
pando de um retiro entre os dias 02 e 04 em Miguel Pereira. 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Pr. Bruno convoca os 
presbíteros e presbíteras da Igreja para sua reunião  dia 09.09, 
às 20h. 
 

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. 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO: 
23º Domingo do Tempo Comum: Deuteronômio 30.15-
20; Filemon 1.1-21; Salmo 1; Lucas 14.25-33(cor: 
verde) 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 02.09 Igor Pires dos 
Santos Vaz 03.09 Cláudia Romano de Sant’Anna e Eurico Clark 
Florentino 04.09 Isadora Elias Vasquez da Fonseca 06.09 Ana 
Mara Gontijo Miguez e Bruno dias Oliveira 07.09 Viviane 
Nunes Araújo Lima. A todos e todas, um abraço carinhoso da 
ICI! 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite Cintia Telles 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 

noite Victor Santos 

Diaconia 
manhã Izabel Cristina 

noite Alberto 

Assembleia Geral Extraordinária 

 Edital de Convocação 

Ficam convocados os membros efetivos da Igreja Cristã de Ipa-

nema 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 Mar-
cos 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 RE-
CUPERAÇÃO 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 pres-
bíteras 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 Secre-
taria 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 imó-
vel 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 
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