
NOTAS IMPORTANTES 

 
DOMINGO DE RAMOS – A Semana Santa 

começa com o Domingo de Ramos e da Paixão 

no qual acompanhamos Jesus, na sua entrada 

em Jerusalém por entre hosanas e ramos 

espalhados pela multidão ao longo do caminho. 

As aclamações populares, porém, contrastam 

com a realidade: Jesus caminha para o confronto 

cósmico com as trevas, para a traição, 

abandono, tortura e morte horripilante da cruz. 

O ano litúrgico seria incompleto sem a 

celebração do Domingo de Ramos e da Paixão, 

pois a sua importância na história da salvação é 

confirmada por todos os quatro evangelhos. 

Mais antiga do que a Quaresma, a Semana Santa 

comemora a última semana na vida terrestre de 

Jesus. Além do Domingo de Ramos e da Paixão, 

inclui outros dois dias importantes: a Quinta-

feira da Ceia do Senhor e a Sexta-feira da 

Paixão. Cor litúrgica: vermelho. (Manual do culto 

da IPI). 

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 do domingo dia 07 de abril do 

corrente ano de 2013, 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 2012 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, 20 de março de 2013 

Edson Fernando de Almeida – Pastor Efetivo 

e Presidente do Conselho 

REV. SEBASTIÃO CUNHA – No culto desta 

noite teremos o privilégio da presença e palavra 

do nosso querido Rev. Sebastião Cunha. Que 

Deus o inspire e ilumine. 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de 

classe Paul Tillich. Pontualmente, às 18:30h.  

ICI EM AÇÃO - O pastor Edson participou de 

uma banca de defesa de dissertação de mestrado 

em teologia, na PUC-Rio, na última segunda-

feira. O título do trabalho: Salvação líquida – a 

questão soteriológica no protestantismo 

brasileiro de missão.  

PRÓXIMO DOMINGO É DIA DE FESTA 

PASCAL!  Pela manhã teremos apresentação 

do coralzinho infantil da ICI. À noite, 

especialíssima apresentação de uma cantata de 

Páscoa do coral Myrza Wanderley. 

Imperdível!!!  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - dia 

27: Nina Bonan Reis Vernes; dia 29: Marcos da 

Silva Andrade, Simone de Macedo Amaral, 

Elizabete Gonçalves Vieira; dia 30: Felipe 

Spirito Diniz Kovack.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda 

as suas bênçãos. 

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO 

MORITZ – Confira no mural todas as 

informações referentes ao nosso próximo 

encontro no Hotel Sã o Moritz. Faça o quanto 

antes a sua inscrição!  Procure o diácono de 

plantão. 

NOSSAS ORAÇÕES – Continuemos orando 

pelo Rev. Carlos Alberto, por Heber Leal e 

Barton (filho do Rev. Jovelino). 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; 

noite: José Alouysio e Rute; Próximo 

domingo: manhã: Teresa; noite: Marcelo e 

Roberto. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 



    

 

 


