
 



 Notas Importantes 

 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10:30 h e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18:30 h (2as feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 20 h (2as feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley - 17 h (domingo) 

 

 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Edital de 

Convocação 

Ficam convocados os membros efetivos da Igreja Cristã de 

Ipanema a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária,   às 12 (doze)  horas do  dia 22 de maio 

(hoje), na sede social (Rua Joana Angélica, 203, nesta 

cidade), para deliberarem sobre os assuntos constantes da 

seguinte pauta:   

I) Em Assembleia Geral Ordinária:  
a)     Eleger o secretário de atas;   
b)    Tomar conhecimento do relatório pastoral;  
c)     Apreciar o relatório da Tesouraria referente ao 
exercício de 2015 e o respectivo parecer da Comissão de 
Exame de Contas;  
d)    Discutir o orçamento para o ano civil corrente;  
e)     Assuntos gerais.   
 
II) Em Assembleia Geral Extraordinária: 
 a)     Eleger ou reeleger os membros do Conselho de 
Presbíteros da Igreja para o próximo quadriênio, em 
número que a própria Assembleia fixar (artigos 13 e 14 do 
Estatuto);   
b) eleger ou reeleger o pastor efetivo da ICI para o próximo 
quadriênio (artigo 14). 
 
Não havendo quórum para a discussão dos assuntos que 
lhe competem, a Assembleia Geral Extraordinária será 
realizada em segunda convocação no domingo seguinte, dia 
29 e maio, no mesmo horário.  
 
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2016.  

Rev.  Edson Fernando de Almeida, Pastor efetivo e 
Presidente do Conselho de Presbíteros. 

 

COMUNICAÇÃO À COMUNIDADE: Em sua mais recente 
reunião ordinária, o Conselho de Presbíteros desta IGREJA 
CRISTÃ DE IPANEMA resolveu dar publicidade às seguintes 
decisões:  

a) convocar os membros efetivos da comunidade a se 
reunirem em ASSEMBLEIA ORDINÁRIA  e  EXTRAORDINÁRIA  
hoje, dia 22 de maio, às 12 horas, em primeira convocação, 

e, em caso de insuficiência de quórum, em segunda 
convocação, no domingo imediatamente seguinte, sempre 
às doze horas, após o culto matutino, para eleição ou 
reeleição de pastor efetivo e de presbíteros, com mandato 
para o próximo quadriênio, tudo em cumprimento às 
disposições estatutárias em vigor:  

b) convidar  a comunidade a submeter à apreciação do 

Conselho, até o final do corrente mês de abril,  nomes  que 

possam ser indicados à Assembleia como candidatos aos 

cargos a serem preenchidos. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Será na próxima quarta-feira, dia 
25, às 15 horas na nossa Igreja. Participe! 

CLASSE PAUL TILLICH -  Na classe Paul Tillich de amanhã, o 
pastor Edson dará prosseguimento a temática da 
espiritualidade cristã.  O tema da aula de amanhã será: por 
uma espiritualidade transformadora dos sentidos. Logo 
após, meditação cristã, com o diácono Alouysio.  

ESPAÇO CREI: Estamos nos aproximando do Novo Bazar 
Beneficente do Crei. Nos preparemos e organizemos nossa 
agenda. Todos os dias serão acompanhados de comidinhas 
e quitutes caseiros deliciosos que também serão revertidos 
para o Crei. Ainda precisamos de ARARAS DE EXPOSIÇÃO 
para melhor organização das peças. O bazar  será de sexta a 
domingo, nos dias 3 (16-20h), 4 (14-20h) e 5 (após ambos 
os cultos). Aproveitemos também para divulgar! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Marina Maciel 
Soares da Silva, Dia 24.05: Ana Maria Fidelis Rezende, 
Patrícia Baia Vidal e Elizete Pires dos Santos; Dia 25.05: 
Maria Cristina Vianna Motta; Dia 27.05: Wanda Berbat 
Marçal e Márcia Costa Gomes; Dia 28.05: Mariana Vianna 
Rosalba Tupinambá . Recebam um abraço carinhoso da ICI!  
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO:  I Reis 18.20-21(22-29) 30-39, Salmos 96 e 
Gálatas 1.1-12. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Celso (manhã); Dimas (noite).  

Próximo   domingo: Teresa(manhã) e Dimas (noite)

 


