Notas Importantes
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:

AULAS DE INCLUSÃO DIGITAL: Esse projeto

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.

integração social e o bem estar mental, refletindo na

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2018.
Presb. Neli Ferreira Mures,
Vice Presidente em exercício do Conselho de Presbíteros.

tem como missão promover a integração digital, por
meio do uso de smartphones, ao cidadão da 3ª idade,
não necessitando que o mesmo apresente alguma
habilidade no uso de smartphones. A didática é
totalmente adequada para a pessoa na 3ª idade.
O projeto contribui não somente para o aprendizado
das ferramentas digitais, mas também favorece a
qualidade de vida. Quer fazer parte? Entre em
contato com o Dr. Net, Rogério Nunes (21) 998055445.
COMUNIDADE MUNDIAL PARA MEDITAÇÃO
CRISTÃ convida para a palestra de Richard Rohr
sobre a Oração Contemplativa. Richard Rohr é um frei
franciscano estadounidense e um dos grandes líderes
espirituais da Igreja na esfera contemplativa.Trata-se
de um vídeo legendado de 90 minutos e por isso a

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, em virtude do
feriado, não teremos a Classe Paul Tillich. Na 2ª feira
seguinte, dia 30, voltamos com mais uma edição do
SACI, a Sessão Aberta de Cinema na ICI. Fique atento
ao título e ao horário.

apresentação está marcada para começar às 15h30,

INSTITUTO COMPASSIO EM MAIO: No mês de
maio, o Instituto Compassio apresenta mais duas
oportunidades. Nas 3as feiras, o Prof. Clemir
Fernandes conduzirá o curso Novas Formas de Ser
Igreja. Nas 5as feiras, a Profª Lusmarina Campos,
mistrará o curso Liturgia: a festa do sagrado. Serão dois
cursos imperdíveis! O Instituto Compassio fica em
Copacabana, na Rua Figueiredo Magalhães, 286 sala
712, bem pertinho da estação de metrô Siqueira
Campos. O investimento para cada curso é de R$
180,00 e o horário das aulas é de 18h30 às 21h.
Para inscrições e mais informações, procure a
presbítera Solange Roxo ou envie e-mail para
incompassio@gmail.com. Divulgue aos seus amigos!

Cartes Lopes 25.04 Alberto Oliveira 29.04 Lêda

NOSSOS
HORÁRIOS

pontualmente em nossa Igreja, no próximo sábado,
28.04.
ANIVERSARIANTES

DA

SEMANA:

23.04

Patricia Maciel 24.04 Yvina Raira Almada Mendes
Regina Maia de Cerqueira e Souza, Paulo Edson de
Souza Jr. A todos e todas, um abraço carinhoso da
ICI!
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO
PRÓXIMO DOMINGO: Salmo 22.25-31; João 15.18; Atos 8.26-40; I João 4.7-21.

DIÁCONOS DE PLANTÃO:
Hoje: Tereza (manhã), Dimas (noite)
Próximo domingo: Isabel (manhã), Dimas (noite)

Celebrações dominicais .................... 10h30 e 19h
Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras)
Meditação Cristã ............................... 18h30 (quartas-feiras)
Ensaio do Coro Myrza Wanderley ... 17h (domingo)

