
NOTAS IMPORTANTES 

 
IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 

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 de hoje, domingo, dia 

25 de abril do ano de 2010, 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 2009 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, 28 de março de 2010 - 

Edson Fernando de Almeida – Pastor Efetivo e 

Presidente do Conselho 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - Próxima quarta-feira é dia de 

reunião de oração da casa da tia Eunice. O tema dos 

encontros neste semestre: As bem-aventuranças de Jesus. O 

endereço: Rua Francisco Otaviano, 23/201-Bl.1 – 

Copacabana.  Participe! 

 

MEDITAÇÃO – Amanhã, às 19:00h, logo a pós a classe 

Paul Tillich, meditação hesicaste na ICI. Nossa querida 

Graça Ivo nos conduz neste momento de silêncio e 

contemplação.  A meditação é um dos fundamentos no 

nosso seguimento dAquele que nutriu-se não apenas da 

Palavra , mas também do Silêncio de Deus. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Na ultima segunda-feira a 

classe Paul Tillich retomou suas atividades. Nesta nova fase 

estamos estudando o livro A casa da telogia, recém 

publicado pelas Edições Paulinas. Escrito em linguagem 

simples e ecumênica, o livro é dirigido a todos e todas que 

queiram dar os primeiros passos no estudo da teologia.  

Participe! 

 

UMA PRESENÇA NO TEMPO – é o título do livro 

organizado pelo Prof. da UFRJ José Ricardo Ramalho que 

tem como tema a vida e a obra de nosso amado presbítero 

Jether Pereira Ramalho.  O livro retrata a vida deste profeta 

do ecumenismo latino-americano tanto pelo testemunho  dos 

seus  companheiros de jornada tais como  Rubem Alves, 

Leonardo Boff, Julio de Sant´Anna, Gilberto Velho e tantos 

outros, como pelo ângulo dos textos escritos pelo próprio 

Jether ao longo de toda a sua vida. O lançamento do livro já 

tem data, local e horário: 04 de maio, no auditório 

audiovisual do Bennett, às 19:00h. Confira o convite 

eletrônico acessando o blog da ICI:  

igrejacristadeipanema@wordpress.com 

 

 

LIVRO DA ELISA - Elisa Gusmão, presbítera da Igreja 

Reformada da Inglaterra, que serve a Deus na paróquia de 

São Thomaz, na cidade de Watford, escreveu um pequeno 

livro devocionário que tem como título: Luz para meus 

passos. Trata-se de um lindo trabalho, com a sensibilidade 

de uma mulher cuja vida sempre esteve voltada para Deus e 

os pequenos deste mundo.  Elisa tem uma ligação muito 

forte com nossa comunidade. A ICI sempre inspirou-lhe os 

passos, mesmo antes de ocupar o presbiterato na Igreja 

Reformada de Watford.   Sabendo das dificuldades 

financeiras pelas quais o CREI vem passando, resolveu 

direcionar toda a renda oriunda da venda do livro para nossa 

instituição. Há duas formas de adquirir o livro. A primeira 

através de download, ou seja, baixando o conteúdo do livro 

para o computador, via internet, ao custo de US$ 6.28 (seis 

dólares e vinte e oito centavos). O endereço para download é 

http://www.lulu.com/product/media-download/luz-para-

meus-passos---vers%c3%83o- 

download/6558672?productTrackingContext=search_brows

e_right_secondary_search O livro pode ser comprado 

também em sua versão impressa.  É só encomendar pelo 

seguinte endereço: http://www.lulu.com/content/paperback-

book/luz-para-meus-passos/8479730, ao preço de US$ 19,00 

(dezenove dólares). Compre e recomende o livro aos seus 

amigos e conhecidos. Detalhe: através do blog  da ICI você 

pode acessar esses endereços com mais facilidade. Qualquer 

duvida, deixe um recado no blog para o diácono Eliezer.  

www.igrejacristadeipanema.wordpress.com 

 

ORA ET LABORA: EM BUSCA DE UMA 

ESPIRITUALIDADE INTEGRAL - Este é o tema do 

próximo encontro ecumênico da ICI a ser realizado entre os 

dias 18 e 20 de junho, na cidade de Guapimirim.  Com 

entusiasmo e amor buscaremos refletir um tema muito caro 

à fé cristã: a espiritualidade integral. É chegada a hora de 

uma profunda integração das diversas dimensões da vida em 

nossa experiência da fé.  Nada poderá ficar fora do Sopro 

integrador divino.  A vida psíquica, a sexualidade, a vida 

contemplativa, as diversas faces do amor, o trabalho 

cotidiano, a militância política, social e etc., são todas 

dimensões de uma espiritualidade integral, de uma fé plena 

que se nutre da riqueza e da comunhão divina que é sempre 

uma experiência de ajuntamento, de comunhão, de 

pluralidade, de convívio na diferença.  Então, como ser 

inteiros, íntegros em nossa experiência de fé? Como a 

oração pode ser uma forma de comunhão com Deus tanto 

quanto o trabalho criador?  Será possível integrarmos a 

dimensões do afeto e do pensamento, tão divorciadas no 

mundo contemporâneo? De que adianta a nossa correria 

estressante no palco do trabalho que garante o nosso pão de 

cada dia, quando isto se dá ao custo de uma sequidão dos 

recursos da nossa vida interior, manifesta com freqüência 

naqueles sintomas que conhecemos tão bem: ulceras 

gástricas, hipertensões e etc.?   Escolhemos o lema 

beneditino Ora et labora, como um símbolo para refletirmos 

esta temática candente, para nos ajudar a fazer frente aos 

dualismos excludentes que habitam nossas mentes e corpos 

e que nos adoecem tanto. Vamos nessa? Façam suas 

inscrições com os diáconos de plantão: Eis os preços: 

Inscrição: R$ 20:00, Pousada: R$ 160,00 por pessoa, 

crianças até 5 anos grátis; de 6-10 anos: R$ 80,00, a partir 

de 11 anos preço de adulto incluindo a inscrição.  Não deixe 

para a última hora, pois se fizer neste mês poderá parcelar 

em 3 vezes.  Alugaremos um micro-ônibus.  Portanto, 

coloquem sua preferência na hora da inscrição.   No 

próximo domingo já teremos o preço do ônibus. 

 

NASCIMENTO – Nasceu no dia 15 de abril a pequenina 

Fernanda Campos Boccaleti Fernandes, filha de Viviane 

Lima Campos e Alexandre Boccaleti Fernandes.  Parabéns 

aos pais e avós em especial a vovó Cida Lima Campos. Que 

Deus abençoe a pequenina Fernanda. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 27: Rev. 

Jonas Neves Rezende; dia 29: Paulo Edson Alves de Souza 

Jr.; dia 01/05: Sérgio Meirelles Pena.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas 

bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: 

Mariana e Eliezer; Próximo domingo: manhã: Teresa; 

noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 

desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL - Cultos: 

domingos às 10:30 e 19:00h. Classe Paul Tillich: 

segundas às 18:00h.  Meditação: segundas às 19:00h 
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