
 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 
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 1º de maio do 

corrente ano de 2011, 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 2010 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, 11 de abril de 2011. Edson Fernando 

de Almeida – Pastor Efetivo e Presidente do 

Conselho 

  

LANÇAMENTO DE LIVRO – Na primeira 

segunda-feira de maio, dia 02, às 18:30h, aqui 

na ICI, será lançado o livro Victor Vincent 

Valla: Companheiro de lutas, de idéias, de 

vida. Trata-se de uma coletânea de artigos sobre 

a vida e obra de nosso querido irmão Victor 

Valla. O livro está sendo publicado pela 

Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação e organizado pela Prof.ª 

Regina Leite Garcia. Anote em sua agenda: Dia 

2 de maio, às 18:30h.   

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de 

oração da ICI será na próxima quarta-feira, dia 

20, às 15:00h na residência de Ângela Amaral. 

Rua Cupertino Durão, 219 apto 1502-Bl. A – 

Leblon.  Participem! 

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ - Já temos 

data para o encontro anual da ICI no Hotel São 

Moritz. Será entre os dias 3 e 5 de junho. Eis os 

valores: R$ 400,00 o adulto no quarto single (01 

pessoa sozinha no quarto); 300,00 cada adulto 

no quarto duplo (02 adultos no quarto); R$ 

280,00 cada adulto no quarto triplo (03 adultos 

no quarto); R$ 200,00 cada adulto no quarto 

quádruplo ou quíntuplo; * Cortesia de 02 (duas) 

crianças até 12 anos no quarto com dois adultos 

pagantes. * Pagamento em 03 vezes iguais * 

Inclui pensão completa e festa junina.  

  

AGRADECIMENTO À ICI - Luiza e Marcos 

agradecem, de coração, as orações da Igreja em 

favor da menina Clara.  Segundo Luiza, em e-

mail enviado à Igreja, Clara se recuperou bem 

da terceira cirurgia no olho (realizada em 

fevereiro) e está vivendo uma vida normal. 

Voltou a estudar e está muito bem.  Louvado 

seja Deus!!!  

PEDRO RIZZO: NOSSO CAMPEÃO - 

Consagrado nos ringues dos quatro cantos do 

planeta, o ex campeão dos pesados do UFC 

Pedro Rizzo acaba de anotar mais uma vitória 

em sua carreira, só que dessa vez, o triunfo veio 

longe dos ringues e octágonos. Na tarde desta 

quinta-feira (dia 14 de abril) o atleta inaugurou 

em parceria com a Refinaria de Manguinhos o 

núcleo de artes marciais do projeto social 

“Usina de cidadania”. Batizado de “Usina de 

campeões”, o projeto atenderá 500 crianças e 

jovens com idades entre 7 e 16 anos de 27 

comunidades carentes da região. Serão 

oferecidas aulas de Judô, Jiu-Jitsu, Muay Thai, 

Capoeira e Luta Olímpica, todas acompanhadas 

de perto pelo atleta. Em apenas 3 dias todas as 

vagas foram esgotadas. (fonte: site do Jornal 

Extra). Confira a reportagem na íntegra no blog 

da ICI: http://igrejacristadeipanema.wordpress.com/ 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Filippo Zenon Bertola Oliveira; dia 18: Vicente 

Roxo Mundim, Mônica Braga de Jardim Sayão; 

dia 19: Lucas Surerus de Oliveira Grenfell, 

Eduardo Goulart Sampaio, Mariana Meyer; dia 

21: Neli Ferreira Mures, Gabriela Brandão 

Wagner 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA O PRÓXIMO 

DOMINGO – Atos 10.34-43 ou Jeremias 31.1-

6, Salmo 118.1-2, 14-24, Colossenses 3.1-4 ou 

Atos 10.34-43, João 20.1-18 ou Mateus 28.1-10. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Mariana e Marcelo. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 

19:00h. 

  

http://igrejacristadeipanema.wordpress.com/

