
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  

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 as 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 terceiro 

domingo após a referida convocação, 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 

 

501 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE: No 

próximo domingo, 29, celebraremos essa importante 

data da história cristã. Será um momento para 

revisitarmos nossa adesão profética a um dos 

movimentos que catalisa a manutenção de uma 

profunda capacidade crítica aos elementos religiosos 

que eventualmente podem ser usados para a 

manipulação e opressão, e as capacidades de 

reinvenção e adaptação amorosa da nossa 

espiritualidade. Que matenhamos sempre vivo um de 

nossos lemas: Ecclesia reformata et semper reformanda.      

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Na próxima 4ª feira, 

24.10, teremos reunião de oração aqui na ICI. 

Horário: 15 h. Participe desse momento especial de 

espiritualidade e partilha. E, se puder, traga uma lata 

de leite para as nossas crianças do Vidigal. 

CONGRESSO DE SAÚDE - HOSPITAL PASTEUR: 

Na próxima 4ª feira, 24.10, à tarde, nosso Pr Bruno 

Oliveira participará de um congresso no Hospital 

Pasteur, no Méier, desenvolvendo o tema 

“Espiritualidade e sentido”.  

 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 22, o 

Prof. Jakler Nichele conduzirá o 11º 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. Na oportunidade, a 

reflexão será baseada no Livro de Malaquias. Este será 

o penúltimo encontro da série. Horário: 18h30. 

 

CREI - CONSELHO CONSULTIVO: O Conselho 

Consultivo do CREI, representado por sua 

presidente, Eni Almada Mendes, convoca para uma 

reunião amanhã, 22.10, às 18h30. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 21.10 

Silvio Hamacher 22.10 Fábio Florentino Miguez de 

Mello, Tereza Maria da Conceição Nascimento 

25.10 Luise Duarte Mena Barreto, Sergio Muniz 

Duarte 26.10 Cíntia da Silva Telles Nichele 27.10 

Marly Rodrigues Fernandes. A todos e todas, um 

abraço carinhoso da ICI! 

 

LITURGIA E LEITURAS BÍBLICAS DO 

PRÓXIMO DOMINGO: 29º Domingo do Tempo 

Comum – 501 Anos da Reforma Protestante: Marcos 

10.46-52 • Jó 42.1-6,10-17 • Salmos 34.1-8,19-22; 

126 • Jeremias 31.7-9 • Hebreus 7.23-28. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Elisabete (manhã), Alouysio (noite) 

Próximo domingo: Samira (manhã), Dimas (noite) 


