
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 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO DA CASA DA EUNICE – No próximo dia 20 serão reiniciadas as reuniões 

de oração na casa da Eunice.  Participe! 

 

NOSSAS ORAÇÒES - Continuemos orando por Manuela, filhinha dos nossos queridos Marcelo e 

Mariana. Manuela nasceu prematura e encontra-se na UTI pediátrica da Casa de Saúde São José.  

 

CLASSE PAUL TILLICH - A classe Paul Tillich terá na próxima quarta-feira o privilégio da presença e 

palavra do sociólogo Elter Dias Maciel. Nosso querido Elter trará seu olhar sobre a obra de Dostoievski, 

com foco na lenda do grande inquisidor.  Com a aula da próxima quarta-feira, o grupo dirigido por Jimmy 

Sudário, encerra o estudo do livro Critica e Profecia, do filósofo Luis Felipe Ponde. 

 

GRAVAÇÃO DOS SERMÕES - A compra e instalação de uma nova aparelhagem de som para ICI 

trará, em breve, a possibilidade da gravação dos sermões pregados no púlpito da nossa Igreja.   

 

CONTRIBUIÇÕES À ICI - As despesas e receitas da ICI no mês de abril foram praticamente 

equivalentes.  Continua o desafio de atualizarmos nossas contribuições, a fim de que a Igreja possa dar 

continuidade a todos os seus projetos. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Pedro Augusto Rizzo; dia 04: Roberto Roland Rodrigues 

da Silva Junior; dia 06: Eurico Marchon Neto, Margareth Wright de Alencar; dia 08: Rev. Mozart 

Noronha Melo; dia 09: João Pedro Monteiro Galliza do Amaral.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Mariana e Eliezer; Próximo domingo: manhã: 

Samira e Izabel; noite: Kitty e Ari. 

 

SÃO MORITZ – Os preços para o Encontro no Hotel São Moritz que acontecerá entre os dias 29-31 de 

maio são os seguintes: Apto - Single (sozinho) R$260,00; Apto Duplo, Triplo ou Quádruplo R$220,00, 

por pessoa; crianças de 5 a 11 anos R$ 100,00; a partir de 12 anos preço normal. As inscrições estão 

sendo feitas com os diáconos de plantão.   Esse valor será acrescido da taxa de inscrição no valor de R$ 

10,00. Para quem quiser ir de “van” o preço é R$ 75,00 por pessoa.   O tema do Encontro será: “Como 

viver Deus num mundo tão materialista?”  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Atos 8.26-40, Salmo 

22.25-31, 1 João 4.7-21, João 15.1-8. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, desliguem os celulares antes mesmo de entrarem no 

templo. 

 

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


