
NOTAS IMPORTANTES 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados os membros efetivos da 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA a se 

reunirem em Assembleia 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 

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA – 

O pastor Edson convoca os presbíteros e 

presbíteras para a reunião do Conselho da ICI 

amanhã, dia 8 de abril às 20:00h pontualmente. 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO 

DO CREI – A Presidente do Conselho 

Consultivo do CREI – Vera Gilda de Azevedo 

Araújo convoca os membros do Conselho 

Consultivo do CREI para a reunião amanhã às 

17:30h pontualmente.  

PREGAR A PALAVRA. QUE PALAVRA? - 

Na medida em que a verdade, para a 

Bíblia, não é descrição do que existe, mas 

a realização dos desígnios de Deus, do 

dever-ser, a Palavra de Deus que 

anunciamos não é descrição de uma 

realidade sobrenatural ou do mundo 

divino, mas sim um chamado à 

transformação de nossas vidas, de criação 

de novas realidades humanas e sociais que 

mostrem a presença do reino de Deus 

entre nós. {Confira na íntegra o texto do 

teólogo Jung Mo Sung no mural ou acesse: 

http://www.novosdialogos.com/artigo.asp?id=

1078} 

CLÍNICAS DA FAMILIA OFERECEM 

ATENÇÃO PSÍQUICA ÁS VÍTIMAS DA 

DITADURA - Vítimas de violência durante a 

ditadura e seus familiares contarão com 

atendimento psicológico gratuito. Estão abertas 

até 06 de abril as inscrições para o projeto 

Clínicas do Testemunho. Inicialmente, o projeto 

será instalado em Porto Alegre, São Paulo, Rio 

de Janeiro e Recife. As Clínicas terão 

profissionais de saúde como médicos, 

psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. O projeto 

está baseado em três dimensões: atenção e apoio 

às vítimas, capacitação profissional e geração de 

insumos de referência para aproveitamento em 

novas experiências. "As Clínicas do 

Testemunho ampliam o programa de reparações 

brasileiro oferecendo atenção psicológica aos 

anistiados e a seus familiares. Espera-se atender 

até 700 vítimas e familiares nos primeiros dois 

anos de atividade”, afirma o presidente da 

Comissão de Anistia, Paulo Abrão. {Fonte: 

http://www.adital.com.br}  
 

NASCIMENTO – Maria Aparecida Lima 

Campos (Cida) comunica o nascimento do seu 

netinho Antonio Campos B. Fernandes no 

ultimo dia 29 de março. O pequeno Antonio é 

filho de Viviane Lima Campos e Alexandre B. 

Fernandes.  Aos felizes pais e avó os parabéns 

da ICI.  

CONTRIBUIÇÕES À ICI - O balanço das 

contas da ICI tem sido deficitário nos últimos 

dois meses. Atualizemos imediatamente nossas 

contribuições!  

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO 

MORITZ – Confira no mural todas as 

informações referentes ao nosso próximo 

encontro no Hotel São Moritz. Faça o quanto 

antes a sua inscrição!  Ainda há possibilidade de 

dividir em 3 pagamentos sendo o último para a 

data do encontro.  Também alugaremos um 

micro-ônibus ou van de acordo com a procura.  

Para tanto se inscreva o mais rápido possível.  

Procure o diácono de plantão.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite:  Eliezer e Dimas; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Rute e José Alouysio. 
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