
NOTAS IMPORTANTES 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – IGREJA 

CRISTÃ DE IPANEMA 

Assembléia Geral (Ordinária e 

Extraordinária) 

Ficam convocados os membros efetivos da 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA a se 

reunirem em Assembléia Geral Ordinária e 

Extraordinária, às l2 (doze) horas do 

domingo dia 15 de abril do corrente ano de 

2012, na sede social, na Rua Joana Angélica, 

203, 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; c) 

discutir o orçamento para o ano civil 

corrente d) assuntos gerais.  

II – Em ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA: a) eleger 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); b) eleger o Pastor efetivo da Igreja 

para o próximo quadriênio (art. 14).   

Esclarece-se que, não havendo o quorum 

estatutário de um terço dos membros efetivos 

civilmente capazes residentes no município 

da sede, a Assembléia Geral Extraordinária 

fica automaticamente convocada para o 

domingo seguinte, dia 22 de abril, no mesmo 

horário, quando se reunirá com qualquer 

número. 

Rio de Janeiro, l9 de março de 2012 

Edson Fernando de Almeida – Pastor Efetivo 

e Presidente do Conselho 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã às 

18:30h teremos a classe Paul Tillich. O tema: O 

buscador de Deus, o terceiro capítulo do livro 

de Jose Antonio Pagola, Jesus: aproximação 

histórica.  

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Dia 14 de abril 

é dia de entrega das cestas básicas. Precisamos 

de sua colaboração para todos os itens: arroz, 

feijão, açúcar, pó de café (1/2 kilo), fubá, leite 

em pó, óleo, sardinha ou atum, extrato de 

tomate, biscoitos.  Aguardamos sua contribuição 

num dos itens mencionados.  

CORRUPÇÃO - Confira no mural o 

interessante texto do teólogo jesuíta João Batista 

Libanio sobre o tema da corrupção.  

 

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 

PARA O CREI – Solicitamos também a 

colaboração de todos no quesito higiene e 

limpeza para o CREI lembrando que com sua 

doação conseguimos diminuir de modo bastante 

significativo o déficit financeiro do ano passado, 

entre outras medidas.  Os itens são: papel 

higiênico, sabão em pó (o mais em conta), sabão 

pastoso para cozinha, Bombril, esponja dupla 

face, cloro ou água sanitária (2 litros), sabão em 

barra, desinfetante (2 litros), álcool líquido, 

sacos de lixo preto resistente (100 litros).   

 

INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO – Hoje 

iniciamos as inscrições para o Encontro. Os 

preços continuam os mesmos do ano passado: 

Inscrição: R$ 10,00; R$ 400,00 - o adulto no 

quarto single (1 pessoa sozinha no quarto); R$ 

300,00 - cada adulto no quarto duplo (2 adultos 

no mesmo quarto); R$ 280,00 - cada adulto no 

quarto triplo (3 adultos no mesmo quarto); R$ 

200,00 - cada adulto no quarto quádruplo ou 

quíntuplo (4 adultos no mesmo quarto); * 

Cortesia de duas crianças até 12 anos no quarto 

com dois adultos pagantes.  Os pagamentos 

poderão ser parcelados em 2 cheques. Um para 

março e outro para início de maio.   Não serão 

recebidos pagamentos no hotel a não ser em 

caso de extrema necessidade. O pagamento 

também poderá ser efetuado diretamente na 

conta do hotel: Hotel São Moritz: Banco Itaú – 

Ag. 8582, c/corrente: 13584-7, CNPJ: 

33.196.197.0001/35. Enviar o comprovante com 

seu nome para o seguinte e-mail: 

eventos@saomoritz.com.br ou então ligar para 

2239-4445 confirmando o depósito.  O pacote 

inclui pensão completa. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Gedra Maria Villaça; dia 27: Nina Bonan Reis 

Vernes; dia 29: Simone de Macedo Amaral, 

Elizabete Gonçalves Vieira, Marcos da Silva 

Andrade; dia 30: Felipe Spirito Diniz Kovach.  

A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Marcelo. 
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