
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 

CONTRIBUIÇÕES À ICI – O nosso Conselho 

resolveu iniciar uma campanha com o objetivo 

principal de aumentar o número dos membros, 
efetivos ou não, que contribuem para a Igreja com 

regularidade, seja mediante depósito mensal em conta 

bancária da ICI, seja escrevendo seu nome no  

envelope amarelo. É certo que esse número já tem 
aumentado, mas ainda está longe de ser o ideal, e 

certamente poderia ser bem maior. A  contribuição 

regular, sistemática e mensal, torna mais fácil e 

segura a  organização do orçamento da Igreja, 
facilitando a manutenção dos projetos da nossa 

comunidade. Não fossem as contribuições certas todo 

o mês, a Igreja estaria impossibilitada de honrar seus 

compromissos ordinários e extraordinários. As 
ofertas esporádicas são igualmente muito bem vindas, 

e sempre terão boa destinação, especialmente nos 

serviços assistenciais da Igreja. Mas, não podem ser a 
base do nosso orçamento. Por isso, estamos 

desafiando você a contribuir com mais regularidade. 

Não importa a quantia, o importante é que seja 

ofertada sistematicamente, mês a mês. Vamos 
melhorar nossa base de arrecadação? Entre nessa roda 

com a gente. Do pouco de cada um, reuniremos o 

necessário para honrarmos nossos compromissos 

financeiros como parte do nosso testemunho neste 
bairro, com absoluta transparência como tem sido 

nesses mais de quarenta anos de presença da ICI 

nesta cidade maravilhosa.  

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO 
CREI – Os membros do Conselho Consultivo estão 

convocados, pela presidente Lucilia Ramalho, para 

participarem de uma reunião na próxima terça-feira, 

dia 8, às 18:00h.  

FESTA JUNINA EM BENEFÍCIO DAS BOLSAS 

DO ENCONTRO – Hoje, após o culto da noite 

faremos uma festa no 3º andar. Os convites estão 

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

Não deixe de vir.  Vamos começar nossa 

confraternização hoje! 

 

ORA ET LABORA: EM BUSCA DE UMA 

ESPIRITUALIDADE INTEGRAL – Gente, quase 

última  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. 
Ainda temos algumas vagas no ônibus 

 

CLASSE PAUL TILLICH ESPECIAL - 

Receberemos amanhã, na classe Paul Tillich, a 
preciosa visita do teólogo menonita Tony Brunn. 

Tony nos falará sobre a arte de meditação e sua 

importância em diferentes tradições religiosas. Nosso 

encontro começa pontualmente as 18:00h.  
 

ICI EM AÇÃO – O Pastor Edson prega hoje pela 

manhã na Igreja Episcopal Anglicana, Paróquia 

Santíssima Trindade, no Méier. Nossos irmãos e 

irmãs estão comemorando cem anos de presença 

anglicana no Méier.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da 
próxima quarta-feira será na residência da Vera 

Penteado.  O horário: 15:00h.  O endereço: Rua 

Humberto de Campos, 366 apto 604 – Ipanema.  

Esperamos vocês! 
 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não se esqueçam 

que no próximo sábado é dia de entrega das cestas 

básicas. O itens: arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, 
pó de café, leite em pó, aveia ou maisena, e sardinha. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Sandra Carijó, Luiz Henrique da Silva Vidal; dia 11: 

Bruno Cabús Marchon, dia 12: Nelusha Fuentes 

Ribeiro Silva de Araújo.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as 
suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; 

noite: Mariana e Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Isabel; noite: Rute e Teresa Brito.  

 

Encontro da ICI:  está chegando a hora! 


