
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  Ficam convocados os membros efetivos da Igreja Cristã de Ipanema a se 

reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, às 12 (doze) horas do domingo, dia 17 de maio de 

2008 do corrente ano de 2008, na sede social, na Rua Angélica, 203, Ipanema, nesta cidade do Rio de Janeiro, 

para tratar dos seguintes assuntos: I- Em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:  a ) eleger o Secretário de 

/atas;  b) tomar conhecimento do relatório pastoral; c) apreciar o relatório da tesouraria referente ao exercício 

de 2007 e o respectivo parecer da comissão de exame de contas; d) discutir o orçamento para o ano civil 

corrente; e) assuntos gerais.  II- Em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA : a) eleger ou reeleger os 

membros do Conselho de Presbíteros da Igreja para o próximo quadriênio, em número que a própria  

Assembléia fixar (artigos 13 e 14 do Estatuto da ICI); b) apreciar proposta do Conselho para a concessão de 

título de presbítero honorário ao irmão Jether Pereira Ramalho. Esclarece-se que, não havendo quorum 

estatutário de um terço dos membros efetivos civilmente capazes residentes no município da sede, a 

Assembléia Gerla Extraordinária fica automaticamente convocada para o domingo seguinte, dia 24 de maio, 

no mesmo horário, quando se reunirá com qualquer número. Rio de Janeiro, 15 de março. Edson Fernando de 

Almeida  -Pastor Efetivo e Presidente do Conselho. 

  

REUNIÃO DO CONSELHO  - Próxima terça-feira, dia 29, todos os presbíteros e presbíteras estão 

convocado(a)s  para a reunião do Conselho da ICI, às 20:00h, pontualmente.  

  

CLASSE PAUL TILLICH - Retoma as atividades na próxima terça-feira, às 18:30h.  

 

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

ICI terão seus momentos de reflexão e confraternização na residência da Eunice Simões. O endereço: rua 

Francisco Otaviano, 23 apto 201 – Bl. 1 – Copacabana. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Rev. Jonas Neves Rezende; dia 01/05: Sérgio Meirelles 

Pena; dia 02: Beatriz de Macedo Zappa; dia 03: Pedro Augusto Rizzo. A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Atenção: último domingo: Não se esqueçam dos alimentos  não perecíveis 

para a cesta básica. 

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ – Falta só um mês para o Encontro, portanto não deixe para a última 

hora. As inscrições podem ser feitas com Wania.  Eis os  preços: Inscrição: R$ 10,00; Quarto single:  R$ 

275,00, quarto duplo: R$ 195,00 por pessoa;  quarto triplo: R$ 180,00 por pessoa; quarto quádruplo e 

quíntuplo: R$ 170,00 por pessoa.  Crianças até 5 anos: grátis, de 6-11 anos: R$ 95,00.  Pagamento  agora em 

2 vezes iguais, sendo a última com a data do Encontro.  As pessoas que quiserem ir de Van o preço é R$ 

60,00 por pessoa, devendo sair da porta da Igreja para o Hotel no dia 30/Maio às 14:00h e voltando dia 01/Jun  

às 15:00h.   

 

BAZAR DE NOVOS E USADOS – Não se esqueça de fazer sua doação para o bazar da pechincha.  

Estamos recebendo doações Entre os dias 11-15 de maio teremos o bazar em benefício do CREI. Para tanto 

estamos pedindo doações de roupas, brinquedos, eletro-eletrônicos funcionando, bijuterias, sapatos, utensílios 

domésticos,  tudo em bom estado de uso.  As doações podem  ser entregues nos domingos ou durante a 

semana,  no horário de funcionamento do CREI. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Lúcia; noite: Liliane e Paulo Edson; Próximo domingo: manhã: 

Samira e Teresa; noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue o celular antes de entrar no templo. 

 

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


