
NOTAS IMPORTANTES 
 

SERGIO DUARTE E O SAGRADO 

MINISTÉRIO - O Conselho de presbíteros e 
presbíteras da Igreja Cristã de Ipanema têm a honra e 

a satisfação de comunicar a todos e todas que, em sua 

última reunião ordinária, resolveu acolher sugestão de 

promover a convocação e a organização de um 

Concílio Especial, a ser integrado por pastores e 

teólogos de reconhecida autoridade e de sensibilidade 

ecumênica, para o fim específico de proceder ao 

exame e, se for o caso, à ordenação como ministro do 
Evangelho, do irmão Sergio Duarte, que se candidata 

ao exercício do pastorado.  O concílio será instalado 

antes do culto da manhã do próximo domingo, dia 16 

de maio. O candidato ao sagrado ministério da 
Palavra e dos Sacramentos trará a mensagem e logo 

após o culto será inquirido pelo Concílio sobre suas 

posições teológicas e sua vocação. A Igreja Cristã de 

Ipanema, através do seu Conselho, tem entendido, 
com muita humildade, ser parte suplementar de sua 

missão proporcionar oportunidades de serviço na 

seara do Senhor àqueles que, embora legitimamente 

vocacionados, eventualmente não têm acesso às vias 
estatutárias das organizações eclesiásticas 

tradicionais. Experiências anteriores, embora 

ocasionais, mas todas bem sucedidas, nos animam a 

continuar sensíveis a semelhantes situações, que 
entendemos excepcionais, embora relevantes. 

Outrossim, no caso presente, como nos precedentes, 

não visamos os interesses imediatos de nossa Igreja 

local, mas temos em vista horizontes mais amplos, de 
âmbito nacional. Não reivindicamos a colaboração 

direta, continuada e formal do novo ministro. Ao 

contrário, estamos confiados em que para ele se 

abrirão naturalmente novos campos de trabalho, e aí 
se vão concretizar os anseios de sua vocação e as 

nossas próprias expectativas.   Portanto, próximo 

domingo, culto da manhã: mais um dia para ficar na 

história da nossa pequena e amorosa comunidade.  
 

SEMANA DA UNIDADE DOS CRISTÃOS – A 

celebração que inaugura a semana da unidade dos 

cristãos, promovida pelo CONIC (Conselho Nacional 
de Igrejas Cristã), acontecerá aqui na ICI, no próximo 

domingo, no culto da noite. Imperdível! 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na próxima quarta-
feira a reunião de oração quinzenal será na residência 

da Ângela Amaral: Rua Cupertino Durão, 219 apto 

1502-Bl. A – Leblon. O horário: 15:00hs.  

Participem! 

 

BAZAR BENEFICENTE DO CREI – Estamos 

recebendo doações de roupas novas e usadas em bom 

estado, utensílios domésticos, de decoração, 
antiguidades, brinquedos, bijuterias, aparelhos 

eletrodomésticos em perfeito estado de uso, etc. O 

bazar acontecerá entre os dias 21 a 27 de maio. Traga 
sua contribuição e as crianças agradecerão. 

 

UMA PRESENÇA NO TEMPO – Ficaram plenos 

de alegria e gratidão os corações de nosso presbítero 
emérito Jether e de sua amada Lucilia, por ocasião do 

lançamento do livro Uma presença no tempo: a  

 

 

vida de Jether Ramalho.  O auditório Áudiovisual do 

Instituto Metodista Bennett foi pequeno para tanta 
gente e tanta emoção.  Muitos houve que não 

puderam estar presentes no Bennett, dadas as 

dificuldades de horário e etc. Para que todos e todas 

possam desfrutar o privilégio desta grande 

homenagem ao nosso presbítero emérito, faremos o 

lançamento do livro também aqui na Igreja, no dia 23 

de maio, no culto da noite. Portanto, prepare o seu 

coração!  
 

ORA ET LABORA: EM BUSCA DE UMA 

ESPIRITUALIDADE INTEGRAL – Já se 

inscreveu para o próximo encontro da ICI? Pois faça-
o ainda hoje, garantindo lugar nesta grande festa de 

comunhão e convivência. 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. O pagamento pode ser 

parcelado em até três vezes. Teremos um casal de 

professores especialmente voltados para as atividades 

com nossas crianças. Confira as fotos do local do 
encontro:  www.sonhoverde.com 

 

COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA O 

CREI - O computador e impressora usados pela 
secretaria do CREI precisam urgentemente de uma 

atualização.  São ferramentas imprescindíveis para o 

bom andamento da instituição. Alguém se 

candidataria a oferecer de presente ao nosso CREI 
um novo equipamento? O presidente Leonardo 

Amorim e a secretária Elizete podem informar sobre 

a configuração ideal de tais equipamentos. 

 
PROJETO CESTA BÁSICA – Este mês, com as 

doações especiais advindas do aniversário da 

presbítera Gabriela Wagner, pudemos completar as 

cestas básicas com tranqüilidade. Continuem 
trazendo suas doações para o próximo mês.   

 

PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO – Amanhã, às 

18:00h, é dia de classe Paul Tillich: capítulo 2 do 
livro A casa da teologia. Logo após o estudo, o 

mergulho no silêncio e na contemplação do Sublime 

Amor: o momento da meditação, sob a direção de 

Graça Ivo. Junte-se a nós! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: João 

Pedro Monteiro Galliza do Amaral; dia 11: Giullia 

Neno Rosa Fontes Santos de Almeida; dia 13: 

Leonardo Oliveira de Assis, Tereza Pereira; dia 14: 

Luiza Sabatini Vieira Souto; dia 15: Dimas Ribeiro 

da Costa, Maria Helma Hamacher.  A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda 
as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; 
noite: Marcelo e Mariana; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Mariana e Eliezer. 

 

MÃE – Sejam nossas celebrações, neste segundo 
domingo de maio, um canto de amor á sublime vida 

divina que se manifesta neste ser maravilhoso: a 

nossa e todas as mães!  

http://www.sonhoverde.com/

