
NOTAS IMPORTANTES 

 
CANTATA DE PÁSCOA 

 
1. Nossa alegria és Tu, Jesus – Bernard de Clairvaux e Claude Bass 

                                                                            Versão: Joan Sutton 

2. Chorinho ao meu Senhor - Hélio Júnior 

3. Tomou sobre si – Stella Júnia 
4. És sobre todos – Paul Baloche e Lenny Le Blanc 

                                                        Versão: Bianca Malafaia   

    5.  In stiller Nacht  - Johannes Brahms 

Na noite tranquila, na primeira vigília  uma voz grita... 

o vento noturno doce e suave  

levou-me ao som amargo do sofrimento e à tristeza 

O meu coração se desfacelou. 

As flores com lágrimas me regam. 

A lua linda quer adormecer 

o seu sofrimento ela não quer deixar transparecer 

as estrelas escondem seu brilho  

me dá vontade de chorar 

Nenhum pássaro canta, nem  música, 

som ou alegria você pode ouvir 

Os  animais silvestres lamentam comigo entre rochas e nas fendas. 

6. Frevo da Ressurreição – Hélio Júnior    

Pianista: Luiza Reis 

Percusssionista: Betinho Dias 

Regente: Bianca Malafaia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária  
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tivos 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 

  

ENCONTRO EM SÃO MORITZ – O encontro 

anual da ICI no Hotel São Moritz. será entre os dias 3 
e 5 de junho. Eis os valores: Inscrição: R$ 10,00; 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.  

 

VICTOR VALLA, COMPANHEIRO DE LUTAS 
- Na segunda feira, dia 02 de maio, às 18:30h, 
estamos todos convidados a participar do lançamento 

do livro que homenageia nosso querido Victor 

Vincent Valla. O texto será vendido ao preço de 

R$10.00 (dez reais)  e toda a renda será revertida ao 
CREI. Participe!  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Yvina Raira Almada Mendes Cartes Lopes; dia 27: 

Rev. Jonas Neves Rezende; dia 29: Paulo Edson 

Alves de Souza Jr., dia 29: Lêda Regina Maia de 

Cerqueira e Souza. A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as 
suas bênçãos. 

 

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã, 18:30h, o 

quarto capítulo do livro de Keith Ward, Deus: um 
guia para os perplexos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: 

Mariana e Marcelo; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Eliezer. 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO: presbítero Arthur Carijó, 
Rita (irmã de Eni), José Ricardo (filho do casal 

Jether/Lucilia), Rosa Dulce (mãe da Cristina), Tereza 

Cristina Sodré Regis (amiga da Eula), Maria de 

Lourdes Rios, Irma Coutinho (amigas de Ana Mara 
Miguez).  Ana Cláudia Marques (filha da Nancy) e 

Sra. Zina Guarabyra.  Reserve um momento do seu 

dia para interceder por nossos irmãos e irmãs. 

 
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 

desligue o celular mesmo antes de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem sempre aos 
domingos: às 10:30h e 19:00h. 


