
NOTAS IMPORTANTES 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DO CREI – A Presidente do Conselho 

Consultivo do CREI, Lucília Ramalho, 

convoca os membros da Assembléia do 

CREI para a Assembléia Ordinária a ser 

realizada no dia 4 de março após o culto da 

manhã. A Assembléia tem como objetivo a 

leitura dos Relatórios da Diretoria e da 

Tesouraria. 

 

LIVRO DA EULA - Voos de esperança é 

o nome do livro de poesias escrito por 

nossa querida Eula Maciel. Trata-se de um 

trabalho primoroso, prefaciado pelo nosso 

pastor Jonas Rezende.  Eula nos espera aqui 

na ICI para o lançamento. Anote então na 

sua agenda: Dia 7 de março, quarta-feira, às 

19h.  Divulgue, participe!  

 

O ANO DE 2012 – é um ano muito 

significativo para a história da Igreja na 

América Latina. Há cinqüenta anos teve 

início o Concílio Vaticano II que 

revolucionou o catolicismo romano, com 

implicações profundas para a igreja latino-

americana. Celebramos também a 

publicação do livro de Gustavo Gutiérrez, 

Teologia da Libertação.  Também 

comemoramos neste 2012 os cinqüenta 

anos da conferência do Nordeste, realizada 

em Recife, por iniciativa do Setor de 

Responsabilidade Social da Igreja, da 

Confederação Evangélica do Brasil. 

Gilberto Freyre, Celso Furtado, Paul Singer 

e vários teólogos brasileiros discutiram o 

seguinte tema: Cristo e o processo 

revolucionário brasileiro.  Nosso presbítero 

emérito, querido Jether Ramalho,  lá estava, 

como um dos líderes deste movimento.  Na 

agenda do cinqüentenário da ICI, 

trataremos de cada um destes grandes 

acontecimentos do ano de 1962.  Aguarde!  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 20: Maritza Dutra Motta, Elena Isabel 

Martins Pedro; dia 22: Vera Cristina Telles 

Pinto; dia 23: João Pedro Martinez 

Pinheiro; dia 25: Márcia Moreira Sodré, 

Rev. Alexandre Marques Cabral.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

CINQUENTENÁRIO DA ICI - Neste 

2012 comemoramos o cinqüentenário de 

nossa querida ICI. Uma comissão nomeada 

pelo Conselho vem elaborando uma agenda 

de eventos e projetos que movimentarão 

nossa pequena comunidade. A comissão 

está aceitando sugestões para a escolha de 

um lema e um logo do cinqüentenário. 

Uma das idéias da comissão é fazer um 

contato com todos aqueles e aquelas que 

passaram pela ICI deixando aqui suas 

marcas e levando consigo as marcas da 

Igreja.  Filhos da Igreja, amigos, netos... Se 

você quer sugerir nomes com os quais 

possamos fazer esse contato, registre-os no 

caderno que também está servindo para 

acolher as sugestões para o lema do 

cinqüentenário.  Se preferir enviar os nomes 

com endereço, tels e etc por e-mail faça-o 

enviando para  icirio@uol.com.br 

 

HOJE NÃO HAVERÁ O CULTO DA 

NOITE – Tendo em vista a movimentação 

do carnaval em todos os bairros e muito 

particularmente em Ipanema as ruas ficam 

intransitáveis neste dia de carnaval. Por este 

motivo não teremos o culto da noite. 

  

CLASSE PAUL TILLICH - Nossa classe 

Paul Tillich retomará suas atividades na 

primeira segunda feira de março, dia 05. 

Naquele primeiro encontro definiremos a 

pauta dos temas a serem enfocados neste 

primeiro semestre do ano.  

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO –  manhã: 

Samira; Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Marcelo. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

todos os domingos às 10:30h e 19:00h. 
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