
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 24 de maio do corrente ano de 2009, 

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 2008 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, 26 de abril de 2009. Edson Fernando de Almeida – Pastor Efetivo e Presidente do Conselho  

 

SEMANA DA UNIDADE DOS CRISTÃOS - Teve inicio, na ultima sexta-feira, a semana da unidade 

dos cristãos, promovida pelo CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs)- Rio. Os diáconos Eliezer e 

Mariana representaram nossa Igreja na celebração ocorrida na Igreja Anglicana do Méier. Nossa pastora 

Leni representará a ICI na celebração que finalizará a semana da Unidade, na Igreja Nossa Senhora de 

Copacabana, situada à Praça Serzedelo Corrêa, às 20:00h, do próximo sábado, dia 30.    

 

CESTA BÁSICA – Depois de algum tempo sem pedirmos nenhum item para a cesta básica porque 

tínhamos um estoque de alimentos, voltamos novamente a pedir que tragam para esta cesta  os itens que 

estão faltando.  Lembramos que a cesta básica é distribuída no primeiro sábado do mês, portanto quem 

puder trazer os gêneros hoje ou preferirem mandar podem fazê-lo. Os itens que estão faltando são os 

seguintes: arroz, feijão, fubá, macarrão e pó de café.  

 

UM SER HUMANO QUE ADOECE, ACIMA DE TUDO!  A ministra adoeceu. Cirurgia a tempo, 

graças a Deus, tratamento prescrito. Em muitas páginas inteiras dos jornais no Brasil e destaques da mídia 

no exterior todos os detalhes da doença, prognósticos, desenhos explicativos, mas nem uma só 

manifestação de solidariedade e votos sinceros de recuperação. Só a sofreguidão voluptuosa de avaliar se 

o partido e o presidente vão manter a ministra como candidata e como a oposição redirecionará suas 

estratégias para aproveitar esse acidente de percurso do adversário, tendo em vista que vem aí um 

tratamento longo e... por aí vão as coisas. Políticos atentos. Preveem-se novas oportunidades que não 

podem ser desperdiçadas no jogo eleitoral em que tudo vale.  Nem sinal de preocupação com a saúde da 

ministra, senão no que afeta as tramas políticas. Parecem abutres vorazes. Vão aqui, senhora, os nossos 

calorosos votos de pronta recuperação e de mínimo desconforto na terapia abençoada que a livrará do 

mal, amém. (Boletim Rede de Cristãos) 

 

AQUECENDO PARA O ENCONTRO:  Teremos conosco, no culto da noite, a presença do Rev. Jonas 

Rezende, convidando-nos a uma primeira reflexão sobre o tema do encontro em S. Moritz: como 

experimentar Deus num mundo tão materialista? O numero de inscritos no encontro já chega a 160. 

Oremos para que sejam momentos de reencontro com o essencial da fé que professamos em Cristo!  

 

NÃO HAVERÁ CULTO DA NOITE NO PRÓXIMO DOMINGO – Em virtude do Encontro no Hotel 

São Moritz, não teremos o culto da noite.  O culto da manhã acontecerá normalmente. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Patrícia Baia Vidal, Ana Maria Fidelis Rezende, Elizete 

Pires dos Santos; dia 25: Maria Cristina Vianna Motta; dia 27: Márcia Costa Gomes, Wanda Berbat 

Marçal; dia 30: Rev. Luiz Longuini Neto, Lara Lima do Nascimento. A ICI parabeniza os aniversariantes 

e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Atos 2.1-21 ou Ezequiel 

37.1-14, Salmo 104.24-34, 35b, Romanos 8.22-27 ou Atos 2.1-21, João 15.26-27, 16.4b-15. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Lya; noite:  Mariana e Eliezer.   

 

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 


