
Notas Importantes 
 

NOSSOS 

PROJETOS 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
ICI no Vidigal ................................................................................. 
ProjetoCesta Básica ...................................................................... 
Bazar Permanente da ICI .............................................................. 

Victor Siqueira 
Cecília Lessa 
Pr. Samuel de Pádua e Alouysio Chaves 
Pr. Samuel de Pádua 
Ângela Amaral 

Se você deseja conhecer ou apoiar de modo específico os nossos projetos, procure pelos respectivos responsáveis  
ou entre em contato com a Secretaria da Igreja. Sua participação e doações serão sempre muito bem vindas! 

NOSSOS 

HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .......................... 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich .................................... 18h30 (2a feira) 
Meditação Cristã  .................................... 18h30 (4a feira) ........................ Líder: Alouysio Chaves  
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ......... 17h (domingo).......................... Regente: Bianca Malafaia 

 

CREI – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Extraordinária 

Ficam convocados os sócios afetivos do CENTRO DE RECUPERAÇÃO 
INFANTIL – CREI a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
ESTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede social, na Rua Joana Angélica, 
nº 203, às 20h do próximo dia 28 de julho, para deliberarem sobre 
as seguintes matérias: I) Acolher o Parecer do Conselho Consultivo 
que justifica a pretendida reversão, por via de doação não onerosa, da 
propriedade do imóvel da Rua Joana Angélica, nº 203, a que se referea 
matrícula nº 24120 no 5º RGI, doação essa a ser formalizada em favor 
da IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA (atual denominação da Igreja 
Presbiteriana), de quem o referido imóvel havia sido adquirido, 
também por via de doação, conforme escritura pública lavrada em 05 
de junho 1978, em Notas do 17º Ofício desta cidade do Rio de 
Janeiro, às fls. 30 do Livro 3.901. II) Em consonância com o item 
anterior, aprovar a DOAÇÃO, em caráter não oneroso, em favor da 
IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA (sociedade civil de fins religiosos e não 
lucrativos,inscritano CNPJ sob o nº 30.124.747/0001-12) do imóvel 
atualmente de propriedade desta instituição, situado na Rua Joana 
Angélica, 203, em Ipanema, e a que se refere a matrícula 24120 do 5º 
RGI desta cidade do Rio. III) Autoriza a atual Presidente do Conselho 
Consultivo do CREI a praticar os seguintes atos: A) assinar a escritura 
pública de doação a que se referem os itens I e II acima; B) assinar, 
discutindo cláusulas e condições, e posteriormente levar a registro 
público no cartório de Títulos e Documentos, contrato de comodato 
ou semelhante que venha a possibilitar a este CENTRO DE 
RECUPERAÇÃO INFANTIL a utilização regular, para suas atuais atividade 
assistenciais educacionais, de parte do imóvel que presentemente 
ocupa. Fica desde já estabelecido que, não atendido em primeira 
convocação o quórum previsto no caput do artigo 13 do Estatuto, a 
Assembleia se reunirá em segunda convocação, no domingo seguinte, 
à mesma hora, com qualquer número de membros presentes. 

Rio de Janeiro, 14 de julho 2019 
Eni Almada Mendes 

Presidente do Conselho Consultivo do CREI 
 

ALMOÇO • CONVITE CORO MYRZA WANDERLEY: Todos são 
convidados para o almoço promovido pelo Coro Myrza 
Wanderley, no próximo sábado 20.07, às 13h. O menu, com 
buffet liberado, terá assinatura do Chef Jessé Bigois e os recursos 
arrecadados serão investidos na apresentação especial do 
aniversário da ICI, no dia 25 de agosto. O menu inclui bobó de 
camarão, frango ao molho de mostarda e mel, 
acompanhamentos, sobremesa e refil de mate e refrigerantes. 
Bebidas alcoólicas serão vendidas à parte. LOCAL: Casa da Cely – 
Rua Henrique Cavaleiro, 23, São Conrado. Convites individuais à 
venda por R$ 70,00 com Ângela, Bianca, Célia e Wellington. 
Doações de ingredientes são bem vindas. Divulgue e garanta logo 
o seu convite! 

 
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 15, na nossa Classe Paul 
Tillich teremos o último encontro do curso Psicanálise e Religião 
com o Prof. Bruno Albuquerque. Horário: 18h30 às 20h. 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira, aqui na ICI, às 15h. 

Olá, Pessoal! Hoje, Gostaríamos de parabenizar 
uma de nossas fundadoras: dona Vilma 
Hamacher! Desejamos sempre muita saúde e 

também agradecemos porque ela pediu aos seus amigos, como 
presente de aniversário, doações para o CREI, e essas doações 
alcançaram um total de R$ 10.120,00! Agradecemos, de coração, a 
todos e todas que contribuíram para que a nossa creche prossiga a 
sua linda missão de dar educação de qualidade e distribuir amor. E 
se você deseja de alguma forma nos ajudar, seja financeiramente, 
seja com seu voluntariado, entre em contato conosco. Será lindo 
trabalharmos juntos! Contatos: (21) 97517-7389 (Nágila – 
Diretora Pedagógica) ou (21) 99163-3608 (Victor – Presidente) 

 
ELEIÇÃO PARA PRESBÍTEROS: O Conselho da Igreja Cristã 
de Ipanema possui 3 vagas ociosas devido ao pedido de 
afastamento de alguns de seus membros. Por isso, teremos 
eleições para presbíteros em agosto visando o cumprimento do 
restante do mandato. Para tanto, o Conselho de Presbíteros 
cumpre o dever de dar ciência aos membros da comunidade no 
exercício de suas atribuições como órgão da Administração da ICI: 
I - Independente dos candidatos que venha a indicar, este conselho 
examinará também eventuais indicações de membros efetivos, 
feitos também por membros efetivos, para as vagas em aberto. 
II - As indicações devem ser feitas a qualquer membro do 
Conselho até 31 de julho de 2019, para análise dos nomes 
pelo Conselho de presbíteros. 
 
ANIVERSÁRIO DO EDSON: Hoje à noite, comemoraremos 
juntos, com simplicidade e emoção, mais um aniversário de nosso 
pastor emérito Edson Fernando. Após o culto, cortaremos o bolo! 
 
LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO:  
16º Domingo do Tempo Comum: Gênesis 18.1-10a; Salmo 15; 
Colossenses 1.1-14; Lucas 10.25-37 (cor: verde) 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 14.07 Renato R. Bello 
17.07 Isabel Vianna Rosalba 18.07 Marina Maciel de la Reza 19.07 
Anthony Araújo Lima Hood, Bruno de Queiroz, Camila de 
Andrade Bianchi  20.07 Diego Antonio Ferreira Villa, Frederico 
Carlos Porto Vidal, Renata Queiroz. A todos e todas, um abraço 
carinhoso da ICI! 

 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite Victor Santos 

Diaconia 
manhã Izabel Cristina 
noite Alberto 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite Ricardo Miguez 

Diaconia manhã Elisabete 
noite Alouysio 

 


