
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) 

 

Assembleia Geral Ordinária  

Edital de Convocação 

Ficam convocados os membros efetivos da Igreja 

Cristã de Ipanema a se reunirem em Assembleia Geral 

Ordinária, às 12 (doze) horas do próximo dia 06 de 

maio, na sede social (Rua Joana Angélica, 203, nesta 

cidade), para deliberarem sobre os assuntos 

constantes da seguinte pauta: 

a) Eleger o secretário de atas; 

b) Tomar conhecimento do relatório pastoral;  

c) Apreciar o relatório da Tesouraria referente ao 

exercício de 2017 e o respectivo parecer da 

Comissão de Exame de Contas;  

d) Discutir o orçamento para o ano civil corrente;  

e) Assuntos gerais.   

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2018.  

Presb. Neli Ferreira Mures,  
Vice Presidente em exercício do Conselho de Presbíteros. 

 

CLASSE PAUL TILLICH - SACI: Amanhã, dia 30, 

teremos mais uma edição do SACI, a Sessão Aberta de 

Cinema na ICI. Nessa ocaisão assistiremos o filme The 

Propaganda Game. O filme é um documentário de 

2015 sobre a Coreia do Norte dirigido por Álvaro 

Longoria, descrito pelo The Hollywood Reporter 

como "efetivamente um diário em vídeo bem 

montado de sua curta visita ao país" e 

"inevitavelmente intrigante por causa de seu assunto". 

O filme, que inclui entrevistas bem como imagens de 

arquivo e contemporâneas, tenta descrever a 

realidade social do país com atenção particular à 

manipulação da mídia pelo governo da Coreia do 

Norte, enquanto questiona as simplificações e 

caricaturas sobre a Coreia do Norte feita por 

observadores estrangeiros. O cineasta, que afirma 

que não é um expert em Coreia do Norte, "decidiu 

fazer da manipulação da informação a trama 

subjacente" de seu filme, e através de comentários 

moderados, deixar os telespectadores decidir por 

conta própria o que foi ou não ensaiado para sua 

visita. Horário: 18 h. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: próxima 4ª feira, 

teremos reunião de oração na casa de Mariza Rocha, 

Avenida Vieira Souto, 438 apto 301, Ipanema. 

Horário: 15h, pontualmente. Participe! 

AULAS DE INCLUSÃO DIGITAL: Esse Projeto 

tem como missão promover a integração digital, 

através do uso de smartphones, ao cidadão da 

terceira idade, não necessitando que o mesmo 

apresente alguma habilidade no uso de smartphones. 

A didática é totalmente adequada para a pessoa na 

terceira idade. O Projeto contribui não somente para 

o aprendizado das ferramentas digitais, mas também 

favorece no quesito da integração social e bem estar 

mental, refletindo na qualidade de vida. Quer fazer 

parte? Entre em contato com o Dr. Net, Rogério 

Nunes (21)99805-5445. 

 

AGRADECIMENTO: O CREI realizou no mês de 

abril, a obra do muro. Um buraco que se encontrava 

pelo lado externo do prédio no terceiro andar. Um 

problema grande e que em dias de chuvas acontecia 

de escorrer água pelas paredes dos banheiros até o 

primeiro andar e pela escada de acesso ao refeitório.  

O que tornava perigoso para as crianças e 

frequentadores, alémde causar infiltrações. As 

mesmas pessoas que realizaram o serviço, doaram 

para o CREI a limpeza da caixa de gordura (que custa 

em torno de R$ 450,00) e alguns reparos internos.         

O CREI agradece imensamente ao Sr. Evandro o 

gesto de doação.{Direção CREI} 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 29.04 Lêda 

Regina Maria de Cerqueira e Souza, Paulo Edson 

Alves de Souza Jr. 01.05 Rene Martins Gerdes Filho, 

Sergio Meirelles Pena 03.05 Lucca Nogueira 

Czmarka, Pedro Augusto Rizzo 04.05 Roberto 

Roland Rodrigues da Silva Junior. A todos e todas, um 

abraço carinhoso da ICI! 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Salmo 98; João 15.9-17; 

Atos 1.15-44-48; I João 5.1-6. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Tereza (manhã), Dimas (noite) 

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


