
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  Ficam convocados os membros efetivos da Igreja Cristã de Ipanema a se reunirem em Assembléia 

Geral Ordinária e Extraordinária, às 12 (doze) horas do domingo, dia 18 de maio de 2008 do corrente ano, na sede social, na Rua 

Angélica, 203, Ipanema, nesta cidade do Rio de Janeiro, para tratar dos seguintes assuntos: I- Em ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA:  a ) eleger o Secretário de /atas;  b) tomar conhecimento do relatório pastoral; c) apreciar o relatório da tesouraria referente 

ao exercício de 2007 e o respectivo parecer da comissão de exame de contas; d) discutir o orçamento para o ano civil corrente; e) 

assuntos gerais.  II- Em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA : a) eleger ou reeleger os membros do Conselho de Presbíteros da 

Igreja para o próximo quadriênio, em número que a própria  Assembléia fixar (artigos 13 e 14 do Estatuto da ICI); b) apreciar proposta do 

Conselho para a concessão de título de presbítero honorário ao irmão Jether Pereira Ramalho. Esclarece-se que, não havendo 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 25 de maio, no mesmo horário, quando se reunirá com qualquer número. Rio 

de Janeiro, 15 de março. Edson Fernando de Almeida  - Pastor Efetivo e Presidente do Conselho. 

 

INDICAÇÕES AO PRESBITERATO –  Se alguém quer indicar algum nome ao prebiterato da ICI, deve fazê-lo o quanto antes. Basta 

comunicar  a um(a) do(a)s presbítero(a)s, ou  pastores.  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Na próxima terça-feira daremos continuidade aos estudos da classe Paul Tillich, tendo como temática “um 

olhar sobre o mundo  palestino”. Veremos o filme “os filhos do silêncio” e em seguida ouviremos um testemunho da jovem Samira  Farid 

Ismail  sobre suas impressões e intuições a respeito do universo palestinense. 

 

DESAFIOS DO SÉCULO XXI – Do Instituto de Humanidades da Universidade Cândido Mendes nos vem convite para a participação 

no seminário Desafios do Século XXI, que terá os seguintes temas como destaque - Dia 12 de maio (segunda-feira), 18 horas: O 

diálogo das civilizações / A política no Brasil atual / O império do Meio globalizado: incógnitas e desafios da China.  Dia 13 de maio 

(terça-feira), 18 horas: O genoma humano e o sequenciamento da vida / Medicina e Sexualidade/ Perdão e reconciliação ante o desafio 

da violência contemporânea.  Dia 15 de maio (quinta-feira), 18:00h: O desenvolvimento da doutrina na consciência histórica 

contemporânea / Moisés, Jesus, Maomé: Leituras para a guerra, leituras para a paz / O integrismo no Novo Testamento e nos dias de 

hoje.   A entrada é franca. O local: Teatro João Theotônio, Rua da Assembléia, 10, subsolo, Centro. 

 

FILME E DEBATE – O IEC- Instituto de Estudos da Complexidade, em apoio ao Fórum de Criminologia Crítica Aplicada, Núcleo 

Interdisciplinar de Ações para Cidadania e Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, convida para a exibição do filme “Juízo, o maior exime do 

menor”, a ser realizada no Cine Odeon Petrobrás, dia 14 de maio, às 10:00h. A sessão será seguida de um debate sobre o tema, que 

contará com a diretora Maria Augusta Ramos. A entrada para o evento custará R$ 5.00(cinco reais). 

  

ENCONTRO EM SÃO MORITZ – Estamos na reta final  para o Encontro. O tema do Encontro será:  “O papel da Igreja frente ao 

desamparo no mundo contempporâneo”.   O painel da tarde do dia 31 de maio será formado por: Anna Paula Florenzano de Almeida 

(desemparo de mulheres assistidas na clinica de dor de um hospital público); Leonardo Amorim (o desamparo em famílias de 

crianças hospitalizadas) e Luiza Mello Mattos   de Castro Costa (o desamparo do sujeito contemporâneo).  As inscrições podem ser 

feitas com Wania e Rute  no culto da noite.  Eis os  preços: Inscrição: R$ 10,00; Quarto single:  R$ 275,00, quarto duplo: R$ 195,00 por 

pessoa;  quarto triplo: R$ 180,00 por pessoa; quarto quádruplo e quíntuplo: R$ 170,00 por pessoa.  Crianças até 5 anos: grátis, de 6-11 

anos: R$ 95,00.  Pagamento  agora em 2 vezes iguais, sendo a última com a data do Encontro.  As pessoas que quiserem ir de Van o 

preço é R$ 60,00 por pessoa, devendo sair da porta da Igreja para o Hotel no dia 30/Maio às 14:00h e voltando dia 01/Jun  às 15:00h.   

 

BAZAR DE NOVOS E USADOS EM BENEFÍCIO DO CREI – Não se esqueça de fazer sua doação para o bazar da pechincha.  

Estamos recebendo doações. No próximo domingo estaremos inaugurando o bazar que irá até  o dia 15.  Para tanto estamos pedindo 

doações de roupas, brinquedos, eletro-eletrônicos funcionando, bijuterias, sapatos, utensílios domésticos,  tudo em bom estado de uso.  

As doações devem ser entregues hoje ou no máximo até 5a. feira   no horário de funcionamento do CREI. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Roberto Roland Rodrigues da Silva Junior; dia 06: Eurico Marchon Neto, Margareth 

Wright de Alencar; dia 08: Rev. Mozart Noronha Melo; dia 09: João Pedro Monteiro Galliza do Amaral; dia 10: Maria Aparecida Lima 

Campos.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Atos  2.1-21 ou Nm 11.24-30, Sl 104.24-34, 35b, 1 Co 

12.3b-13 ou At 2.1-21, João 20.19-23 ou João 7.37-39. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Mariana e Eliezer; noite: Mariana e Marcelo; Próximo domingo: manhã: Aline; noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h 

 

 

     

 


