
NOTAS IMPORTANTES 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – IGREJA 

CRISTÃ DE IPANEMA 

Assembléia Geral (Ordinária e Extraordinária) 

Ficam convocados os membros efetivos da 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA a se reunirem 

em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, 

às l2 (doze) horas do domingo dia 15 de abril do 

corrente ano de 2012, na sede social, na Rua Joana 

Angélica, 203, nesta cidade do Rio de Janeiro, 

para tratar dos seguintes assuntos:  

I - Em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) 

eleger o Secretário de atas; b) tomar conhecimento 

do relatório pastoral; c) apreciar o relatório da 

Tesouraria referente ao exercício de 2007 e o 

respectivo parecer da Comissão de Exame de 

Contas; c) discutir o orçamento para o ano civil 

corrente d) assuntos gerais.  

II – Em ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA: a) eleger os membros do 

Conselho de Presbíteros da Igreja para o próximo 

quadriênio, em número que a própria Assembléia 

fixar (artigos 13 e 14 do Estatuto); b) eleger o 

Pastor efetivo da Igreja para o próximo 

quadriênio (art. 14).  Esclarece-se que, não 

havendo o quorum estatutário de um terço dos 

membros efetivos civilmente capazes residentes no 

município da sede, a Assembléia Geral 

Extraordinária fica automaticamente convocada 

para o domingo seguinte, dia 22 de abril, no 

mesmo horário, quando se reunirá com qualquer 

número. Rio de Janeiro, l9 de março de 2012     

Edson Fernando de Almeida – Pastor Efetivo e 

Presidente do Conselho 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Curador da Vida, 

é o título do sexto capitulo do livro de José 

Antonio Pagola que será alvo das nossas 

reflexões amanhã, na classe Paul Tillich. 

 

ESCOLA DE MUSICA - A partir do primeiro 

domingo de maio as crianças da ICI terão, no 

culto da noite, aulas quinzenais de iniciação 

musical. O livro que servirá de base poderá se 

adquirido pelos pais ou responsáveis ao preço 

de R$ 60.00. Bianca e Eny estarão à frente deste 

projeto. 

 

VÔOS DE ESPERANÇA - Na ultima quarta-

feira de abril, dia 25, às 19h, temos encontro 

marcado com Eula Maciel para o lançamento do 

seu livro de poesias: Vôos de esperança. Será 

uma belíssima noite de autógrafos, dentro da 

programação do cinqüentenário da Igreja.  

 

CINQUENTENÁRIO DA ICI - O conselho, 

analisando as propostas de um slogan para o 

cinqüentenário, resolveu escolher o seguinte: 

ICI cinqüenta anos: uma igreja sem paredes.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da 

próxima quarta-feira será na residência de D. 

Lyllian Boaventura, à Rua Visconde de Pirajá, 

422 apto 602 – Ipanema. O horário: 15:00h. 

 

CHURRASCO NA CASA DA CELY - No dia 

05 de maio haverá um churrasco na casa da 

Cely, a partir das 13:30h. Além da oportunidade 

de estarmos juntos num momento que não seja o 

culto dominical, o evento tem também como 

objetivo levantar fundos para as bolsas que 

serão oferecidas no próximo encontro em São 

Moritz.  Os ingressos já podem ser adquiridos 

ao preço de R$ 20.00 (vinte reais) 

 

INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO – A 

essência do evangelho: o convite ao desapego. 

Eis o tema do próximo encontro da ICI no Hotel 

São Moritz, entre os dias 18 e 20 de maio. 

Inscreva-se o quanto antes com os diáconos de 

plantão. Os preços continuam os mesmos do 

ano passado: Inscrição: R$ 10,00; R$ 400,00 - o 

adulto no quarto single (1 pessoa sozinha no 

quarto); R$ 300,00 - cada adulto no quarto 

duplo (2 adultos no mesmo quarto); R$ 280,00 

- cada adulto no quarto triplo (3 adultos no 

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

quarto quádruplo ou quíntuplo (4 adultos no 

mesmo quarto); * Cortesia de duas crianças até 

12 anos no quarto com dois adultos pagantes.  

Os pagamentos poderão ser parcelados em 2 

cheques. Um para este domingo e outro para 

início de maio. Não serão recebidos pagamentos 

no hotel a não ser em caso de extrema 

necessidade. O pagamento também poderá ser 

efetuado diretamente na conta do hotel: Hotel 

São Moritz: Banco Itaú – Ag. 8582, c/corrente: 

13584-7, CNPJ: 33.196.197.0001/35. Enviar o 

comprovante com seu nome para o seguinte e-

mail: eventos@saomoritz.com.br ou então ligar 

para 2239-4445 confirmando o depósito.  O 

pacote inclui pensão completa.  Reservamos 

uma Van com 15 lugares ao preço de R$ 40,00 

por pessoa.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Fernanda Campos Boccaletti Fernandes; dia 17: 

Filippo Zenon Bertola Oliveira; dia 18: Vicente 

Roxo Mundim, Mônica Braga de Jardim Sayão; 

dia 19: Eduardo Goulart Sampaio, Mariana 

Meyer, Lucas Surerus de Oliveira Grenfell; dia 

21: Neli Ferreira Mures, Gabriela Brandão 

Wagner.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE LANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Eliezer. 

mailto:eventos@saomoritz.com.br

