
NOTAS IMPORTANTES 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembléia Geral Ordinária 
Ficam convocados os membros efetivos da IGREJA 
CRISTÃ DE IPANEMA a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, às l2 (doze) horas do domingo dia 27 de abril 
do corrente ano de 2014, na sede social, na Rua Joana 
Angélica, 203, nesta cidade do Rio de Janeiro, para 
cumprimento da seguinte pauta de trabalhos, em 
conformidade com o disposto nos artigos 18, 19, 21 e 24 
do Estatuto em vigor:  
a) eleger o Secretário de atas; b) tomar conhecimento 
do relatório pastoral; c) apreciar o relatório da 
Tesouraria referente ao exercício de 2013 e o respectivo 
parecer da Comissão de Exame de Contas; c) discutir o 
orçamento para o ano civil corrente; d) assuntos gerais. 
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2014 
Edson Fernando de Almeida – Pastor Efetivo e 
Presidente do Conselho 

UM NOVO AMANHECER - Depois de ter vivido quarenta 
dias de Quaresma, sem cantar Aleluia, neste domingo de 
Ressurreição, com todos os nossos irmãos e irmãs, 
somos convocados a proclamar com alegria: "Aleluia, o 
Senhor Ressuscitou, Aleluia!" Nossa fé na Ressurreição 
de Jesus, causa de nossa alegre esperança, porque a 
vida venceu a morte, baseia-se na fé dos primeiros de 
Jesus que o reconheceram ressuscitado ao crucificado! 
Porque ninguém viu a ressurreição, o agir ressuscitador 
de Deus opera no silêncio, no segredo e na intimidade 
de seu seio regenerador. Mas a comunidade cristã 
percebeu e compreendeu aos poucos, pela ação do 
Espírito, que seu Mestre tinha ressuscitado e continuava 
vivo no meio deles. Invadiu-os a certeza de que Deus 
tinha resgatado Jesus da morte, confirmando a 
veracidade e o valor de sua vida, palavra, de sua Causa. 
Deus está do lado de Jesus, do lado dos crucificados.  
Nessa experiência fundante da primeira comunidade, 
fundamenta-se a força missionária da Igreja que através 
dos séculos continua proclamando: "O Senhor 
Ressuscitou, verdadeiramente, aleluia!". {Fonte: 
http://www.ihu.unisinos.br/espiritualidade/comentario-
evangelho/500089-domingo-de-ressurreicao-evangelho-
de-joao-20-1-9}  

APRESENTAÇAO ESPECIAL DO CORO MYRZA 

WANDERLEY - Está chegando a hora. No próximo 

domingo grande apresentação do Requiem de Fauré 

pelo  coro Myrza Wanderley.  Próximo domingo, dia 27, 

no culto da noite. Dê este presente aos seus amigos e 

familiares!  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: 

Aloysio; Próximo domingo: manhã: Celso; noite: Dimas.  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – Atos 2.14 e 22-32, Salmo 16, 1 ª Pedro 1.3-

9, João 20.19-31 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Em virtude do feriado na 

próxima quarta-feira, a reunião de oração acontecerá  

excepcionalmente na 5ª feira, dia 24 na residência de 

Mariza Rocha Oliveira, Avenida Vieira Souto, 438 ap. 301 

– Ipanema.   

VIDIGAL – Neste Domingo de Páscoa o Pastor Leonardo 

celebra a comunhão da mesa e da Palavra com nossa 

comunidade no Vidigal. A seguir Ação Social com corte 

de cabelo, orientações em geral e aula de inglês.   

HOMENAGEM A PAULINHO TAPAJÓS - Estamos 

convidados para o show: Homenagem a Paulinho 

Tapajós, com a cantora Gerli e o músico Haroldo 

Goldfab.  Dia primeiro de maio, às 20h, na Sala Baden 

Powell, Av. N. S. de Copacabana, 360.  Vamos prestigiar 

nossa querida Irmã Gerli.  Mais detalhes no mural.  

CLASSE PAUL TILLICH E GRUPO DE MEDITAÇAO – 

Retornam no próximo dia 28 de abril, última segunda 

feira do mês.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 21: Gabriela 

Brandão Wagner, Daniel de Souza Rosa, Vinícius de 

Souza Rosa, Neli Ferreira Mures; dia 24: Yvina Raira 

Almada Mendes Cartes Lopes.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas 

bênçãos. 

VISITARAM NOSSA IGREJA NO DOMINGO PASSADO: 

Gustavo Henrique Schneider Avena, Érica Regina 

Cerqueira e Thiago Grecco.  A eles as nossas boas 

vindas! 

“PASTORES LIVRES” E “MISSÃO INTEGRAL” - São os 

títulos dos livros do teólogo Jorge Barro, que esteve 

conosco no domingo que passou. Podem ser adquiridos 

com os diáconos de plantão ao preço de R$ 25,00 e      

R$ 30,00, respectivamente. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM – aos domingos às 

10h30 e 19h00. 
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