
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  

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ – O número de inscritos para o encontro em São Moritz já 

ultrapassa os 130. Se você ainda está em duvida, confirme rapidíssimo sua participação. Será 

um grande encontro, com a graça de Deus!  

 

ATENDIMENTO PASTORAL – Ocorre sempre às quartas-feiras, pela manhã e à tarde. É só 

ligar para a secretária da Igreja.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA CASA DA EUNICE – Na próxima quarta-feira, às 15:00h 

estaremos reiniciando  as reuniões quinzenais de oração na casa da tia Eunice.  Todos estamos 

convidados.  Trata-se também de uma boa ocasião de levar algum convidado, para repartir a 

riqueza daquele momento de oração que tem sido um dos pilares da nossa ICI há mais de 40 

anos.  O endereço é: Rua Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – Copacabana. 

 

ICI EM AÇÃO - Amanhã o pastor Edson profere palestra no Seminário Batista do Sul para os 

alunos do quarto ano de teologia. Tema: Os Desafios do Aconselhamento Pastoral. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – O ciclo de palestras sobre O olhar religioso sobre a obra de 

Dostoievski, terminou em grande estilo com a presença e palavra do nosso querido Elter Dias 

Maciel. A fala de Elter e as diversas reações do grupo compuseram um mosaico que tornou a 

noite da ultima quarta-feira, um daqueles momentos inesquecíveis na história da nossa ICI.  A 

classe Paul Tillich, sob a liderança do pastor Jimmy Sudário, dará continuidade aos seus 

estudos, tendo agora como tema a obra do jornalista americano Jack Milles, Deus: uma 

biografia. 

 

BIBLIA E ORALIDADE -  É o tema do V fórum de ciências bíblicas, promovido pela 

Sociedade Bíblica do Brasil. O evento acontecerá em São Paulo, no inicio de junho. Confira os 

detalhes no mural! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA -  dia 20: Maria  Aparecida Lima Campos, Maria da 

Penha Pontechelle Marques, Bruna Stutz, Cecília Temke; dia 21: Miguel Costa Van Hombeeck, 

Rafael Caldana da Silveira; dia 22: Marina Maciel Soares da Silva.  A ICI parabeniza os 

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

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – At 1.1-11, Sl 

47 ou Sl 93, Ef 1.15-23, Lc 24.44-53. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  manhã: Teresa; noite: Wania; Próximo domingo: manhã: 

Lya; noite: Mariana e Eliezer. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 


