
NOTAS IMPORTANTES 
 
PENTECOSTES – No Pentecostes, coroa do Ciclo da Páscoa, todos nascemos e renascemos continuamente. Nascemos 

para a vida no Espírito e renascemos para o projeto de Deus, procurando falar a linguagem do Espírito para o mundo de 

hoje. Bebendo o mesmo Espírito que foi a base da ação e da Palavra de Jesus, a comunidade cristã provoca o julgamento 
de Deus (evangelho). Reunida pelo Espírito de Jesus, torna-se a epifania de Deus, proclamando suas maravilhas, levando 

o projeto de Deus a todos os povos. Forma o corpo de Cristo e bebe do único Espírito. Por isso, na comunidade cristã, 

cada pessoa é um dom do Espírito para formar a comunidade. Ninguém possui plenamente o Espírito e ninguém está 

privado dele. Na união de todos é que se forma o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. (Revista Vida Pastoral) 

Cor litúrgica: vermelho. 

 

DEUS O FEZ SENHOR E CRISTO -  É o título do livro do nosso irmão Sergio Duarte, cujo lançamento acontecerá na 

próxima quinta-feira, dia 15 de maio, aqui na ICI.  O livro aborda o inquietante tema da messianidade de Jesus. Tinha 
Jesus consciência de sua filiação divina? Sergio faz uma linda pesquisa sobre o tema e traz uma contribuição importante 

para a  Igreja e a teologia.  Quinta-feira próxima, às 20:00h, aqui na ICI.  A renda obtida com a venda do livro será 

destinada integralmente aos projetos da ICI.  

 
CLASSE PAUL TILLICH -  Duas palavras marcaram a ultima reunião: emoção e interesse. O filme ‘filhos da 

promessa’ que aborda o conflito judeu-palestinense pela ótica de um grupo de crianças, emocionou a todos e todas, 

trazendo uma profunda inquietação ao grupo.   Na próxima terça-feira,  nosso encontro será com o irmão Christovam de 

Oliveira Araujo Filho. Como membro da  diplomacia brasileira por muitos anos, Cristóvão compartilhará sua impressões 
e visões sobre a cultura de diversos países e povos.  Entre outros lugares nos quais Cristóvão atuou  está a China, o Irã e  

os Estados Unidos. Será uma rica conversa! Participe!  

 

 
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. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Giullia Neno Rosa F. Santos de Almeida;  dia 13: Leonardo Oliveira de 

Assis; dia 15:  Dimas Ribeiro da Costa, Maria Helma Hamacher; dia 16: Aline Siqueira Silva.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 
 

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.  As inscrições irão até 
dia 25 de maio.   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.   

 

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.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Aline; noite: Isabel; Próximo domingo: mnhã: Isabel; noite: Wania. 
 

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

 


