
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 11 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 

 

BLOG DA ICI – O diácono Eliezer Leal 

comunica que está pronto o novo site-blog da 

ICI e nos convida a comentar os textos e 

conteúdos deste novo canal de comunicação da 

nossa comunidade. Acesse, dê sugestões, sugira 

textos para publicação.  O endereço:  

http://igrejacristadeipanema.wordpress.com 

 

NASCIMENTO – Nasceu, na ultima segunda 

feira, Marina, filha de André Figueira de Paula 

e Jaqueline Gusmão (neta da pastora Leni). Aos 

felizes pais, avós e a bisavó Leni os parabéns da 

ICI.  Lembra-nos o poeta: uma criança nasceu, 

o mundo tornou a começar! 

 

CHAMADO URGENTE - O grupo de 

diáconos e diaconisas da ICI convoca-nos a 

arregaçarmos as mangas e estendermos nossas 

mãos e bens em ajuda aos mais de 14.000 

desabrigados em todo o estado do Rio de 

Janeiro, por causa das chuvas dos últimos dias.  

A diaconia estará recebendo e repassando todo o 

material arrecado à Igreja Prebiteriana de Vila 

Isabel, uma das bases de apoio no socorro aos 

desabrigados do bairro do morro da mangueira. 

Participemos! 

 

PENSANDO NO CREI - Nossa querida Eliza, 

filha da pastora Leni, escreveu e publicou na 

Inglaterra um pequeno livro com meditações 

intitulado Luz para meus passos.   O livro está 

em versão download, ao custo de 4 libras, o 

exemplar. Deste total 2.95 irão para o CREI.   

Foi a forma criativa que Eliza encontrou de 

participar de nossa campanha Amigos do Crei. 

Que maravilha!  É simples: acesse o site 

www.lulu.com Entrando no site procurar pelo 

livro e língua: *Luz para meus passos * 

Portuguese.  

 

CESTA BÁSICA: No momento estamos 

doando 8 cestas básicas. Cada uma delas 

contém 2 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de 

açúcar, 1 kg de macarrão, 2 latas de sardinha, 1 

kg de fubá, 1 litro de óleo, 500gramas de café, 1 

pacote de biscoito de maisena ou água e sal, 1 

caixa de aveia, 1 lata de extrato de tomate, 1 lata 

ou pacote de leite. Ou seja, em um mês 

utilizamos então 16 latas de sardinha, 16 kg 

de arroz, 8 kg de feijão, 8 kg de açúcar, 8 kg 

de macarrão, 8 kg de fubá, 8 latas de óleo, 8 

pacotes de café, 8 pacotes de biscoito, 8 caixas 

de aveia, 8 latas de extrato de tomate, 8 

pacotes de leite precisamente. Não é muito, 

contudo, em todos os meses a arrecadação tem 

sido insuficiente. Para que tenhamos uma 

noção clara do que temos arrecadado em 

alimentos nos últimos meses segue um pequeno 

relatório do que estamos gastando para 

completar as cestas: abril de 2010 – 109, 35 

R$; março de 2010 – 97,03 R$; fevereiro de 

2010 – 21,51 R$; em janeiro não tivemos o 

encontro do projeto social; dezembro de 2009 – 

76,91 R$; novembro de 2009 – 82,67 R$; 

outubro de 2009 – 129,55 R$. Esforcemos-nos 

então, juntos, para superar esta situação. 

Agradecemos a todos que têm contribuído 

com o projeto social da ICI, chamado 

Encontro Solidário, através de todo tipo de 

ajuda, seja através de alimentos ou qualquer 

tipo de doação.              

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - dia 

13: Hugo Hamacher Silva: dia 14: Antonio 

Joaquim Fernandes; dia 17: Filippo Zenon 

Bertola Oliveira. A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

 

BAZAR DO CREI – Já estamos recebendo as 

doações para o bazar do CREI que será na 2ª. 

quinzena de maio.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Marcelo e Mariana. 

 
NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 

http://igrejacristadeipanema.wordpress.com/
http://www.lulu.com/


 

            


