
NOTAS IMPORTANTES 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária  

Ficam convocados os membros efe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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.  O tema do encontro: Onde 

está Deus? Onde estamos nós?  Questões 

fundamentais quando o sofrimento nos 

visita.  

 

CHURRASCO EM BENEFÍCIO DAS 

BOLSAS DO ENCONTRO – Já se 

encontram à venda os convites para o 

churrasco na casa da Cely no dia 14, às 

13:30h.  Fale com o Antonio no culto da 

noite.  O valor é R$ 15,00 e as bebidas 

serão cobradas à parte. 

 

VICTOR VALLA, COMPANHEIRO 

DE LUTAS – Amanhã, 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!  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã não 

haverá a classe Paul Tillich.   

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de 

oração das mulheres desta vez acontecerá 

na ICI na próxima quarta-feira, às 15:00h.  

Participem! 

 

PARA REFLETIR SOBRE 

REALENGO – Do movimento Familiar 

cristão vem o convite a ICI para 

participarmos de um debate sobre a tragédia 

em Realengo. Haverá uma mesa com 

diversos educadores tentando refletir sobre 

a complexa teia de causas da tragédia.  O 

evento acontecerá no dia 14 de maio, das 

15:30h às 17:30h. O local: Rua Jurupari, 8, 

esq. R. Conde de Bonfim– junto à praça 

Saenz Peña, Tijuca. 

 

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. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Sérgio Meirelles Pena; dia 2: Beatriz 

de Macedo Zappa; dia 03: Pedro Augusto 

Rizzo, Lucca Nogueira Czmarka; dia 04: 

Roberto Roland Rodrigues da Silva Junior; 

dia 06: Eurico Marchon Neto, Margareth 

Wright de Alencar.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem 

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


