
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 

do domingo dia 25 de abril do corrente 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 

 

CULTO DA DIACONIA E REV. VINICIUS - 

Nossos jovens diáconos dirigem o culto desta noite. 

Além de sugerirem textos para a dinâmica litúrgica, 
nosso pungente grupo diaconal também dirige a 

celebração.  A convite do grupo, trará a palavra 

divina aos nossos corações o jovem Pastor Rev. 

Vinicius Esperança, ministro da Igreja Presbiteriana 
de Copacabana, nossa Igreja mãe. Que seja muito 

bem vindo e aceite o nosso abraço de comunhão. Ao 

grupo diaconal, o apoio irrestrito do Conselho e de 

toda a ICI neste momento tão bonito de 
reflorescimento de nossa comunidade. 

 

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 dualismo 

excludentes que habitam nossas mentes e corpos e 

que nos adoecem tanto. Vamos nessa? A partir do 

próximo domingo iniciaremos as inscrições.  
 

GRUPO DE MEDITAÇÃO E CLASSE PAUL 

TILLICH - Reunidos na ultima segunda-feira, os 

participantes do grupo de meditação hesicaste da ICI, 
resolveram mudar o formato do encontro semanal.   

A experiência da meditação será sempre precedida 

pela reflexão de um tema teológico.  Neste sentido, 

estamos resgatando a classe Paul Tillich que após a 
partida do Jimmy para a França, acabou se 

esvaziando.  A Nova dinâmica se dará da seguinte 

maneira: Das 18 às 19:00h, estudaremos o livro A 

casa da teologia, das Edições Paulinas.  O Pastor 
Edson dará as aulas iniciais, partindo dos conteúdos 

do livro. O que é teologia? Quais os seus temas? As 

pretensões da teologia. Sua fragilidade. As 

diferenças entre as teologias católica romana, 
oriental, protestante. As teologias pós-modernas: 

feminista, da libertação, ecológica, etc. Logo após o 

estudo teremos um pequeno intervalo para um 

cafezinho e, em seguida, o momento da meditação, 
sob a orientação da nossa querida Graça Ivo.  Há 

alguns exemplares do livro A casa da teologia à 

disposição com os diáconos, ao preço de apenas R$ 

20.00.  Amanhã, teremos nossa primeira aula nesta 
nova etapa do grupo de meditação da ICI em parceria 

com a classe Paul Tillich.  Nem é preciso dizer que 

você está convidadíssimo (a) para esta nova jornada 

da ICI.  
 

BLOG DO CREI -  Cristina Marins e Thiago Ritto 

confeccionaram  um lindo blog para o CREI. Confira 

e dê sugestões: icicrei@wordpress.com 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Mônica Braga de Jardim Sayão, Vicente Roxo 

Mundim; dia 19: Mariana Meyer, Eduardo Goulart 
Sampaio; dia 21: Neli Ferreira Mures, Gabriela 

Brandão Wagner. A ICI parabeniza os aniversariantes 

e pede a Deus que lhes estenda as mais ricas  

bênçãos. 

AGRADECIMENTO -  A junta diaconal agradece a 

reposta rápida e eficiente da ICI, ao enviar ítens como 

alimentos e roupas em socorro às vítimas das 

enchentes no Rio de Janeiro. Todo o material foi 
enviado  à Igreja Presbiteriana de Vila Isabel que 

repassou imediatamente às comunidades mais 

necessitadas. A campanha continua! Os diáconos 

estão a postos para receber, triar e encaminhar o 
material que chegar por esses dias. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: 

Marcelo e Mariana; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Mariana e Eliezer. 

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL: 

Cultos:  domingos às 10:30h e 19:00h 

Grupo de meditação:  segundas às 18:00h 

mailto:icicrei@wordpress.com

