
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 

 

PÁSCOA – A Páscoa é o período de cinqüenta 

dias, ou sete semanas, começando com o 

Domingo de Páscoa na Ressurreição do Senhor. 

O Dia da Ascensão, quarenta dias após a 

Páscoa, é celebrado para afirmar o senhorio de 

Cristo em todo o tempo e lugar. O dia de 

Pentecostes marca o fim do Ciclo Pascal. Cor 

litúrgica: branco e ouro, exceto para o Dia de 

Pentecostes, quando se utiliza o vermelho. 

 

LENISE DUARTE – Depois de um período de 

internação hospitalar seguido de um longo 

tempo de tratamento médico em sua residência, 

nossa querida Lenise Duarte está de volta a ICI. 

Agradecida a Deus por Sua presença 

fortalecedora e animadora em todos os 

momentos deste difícil período, nossa querida 

irmã compartilha conosco sua gratidão e alegria. 

No Espírito do ressuscitado, unamo-nos a 

Lenise num canto de louvor Àquele de cujo 

amor nada, absolutamente nada nesta vida pode 

nos separar.  

 

 

 

TEXTOS LITÚRGICOS - Os textos da 

liturgia de hoje foram extraídos do livro Via 

Sacra da Ressurreição, de Leonardo Boff, 

publicado pelo Ed. Vozes.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na próxima 

quarta-feira, dia 7, às 15:00h as mulheres da ICI 

se reúnem para a reunião de oração que desta 

vez será na residência de D. Vera Penteado. O 

endereço: Rua Humberto de Campos, 366 apto 

604 – Ipanema. Participem! 

 

ENCONTRO ECUMÊNICO DA ICI – Os 

preparativos já estão acontecendo. O grupo já se 

reuniu uma vez e voltará a se reunir hoje, às 

18:00h, para mais detalhes.  No próximo Notas 

Importantes provavelmente já teremos os 

valores. A data é de 18 a 20 de junho em 

Guapimirim. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

George Paiva Costa Filho; dia 06: Viviane 

Lima Campos; dia 09: Julia Amaral Piolla 

Rego.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não se 

esqueçam de colaborar. Hoje é o último 

domingo e ainda estamos precisando de 

praticamente todos os itens, com exceção do 

leite que temos ainda uma reserva.  Seja 

generoso na sua doação.   

 

BAZAR DO CREI – O bazar será na 2ª. 

quinzena de maio. Estamos aguardando a sua 

doação. Estaremos aceitando roupas usadas em 

bom estado de uso, brinquedos, 

eletrodomésticos funcionando, bijuterias, etc.  

 

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

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Mariana e Eliezer; Próximo 

domingo: manhã: Izabel; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: 

às 10:30h e 19:00h 

 

 

 

 


