
Notas Importantes 
 

 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
ICI no Vidigal ................................................................................. 
Projeto Cesta Básica ...................................................................... 
Bazar Permanente da ICI .............................................................. 

Victor Siqueira 
Rute Perandini e Cecília Lessa 
Pr. Samuel de Pádua e Alouysio Chaves 
Pr. Samuel de Pádua 
Ângela Amaral 

Se você deseja conhecer ou apoiar de modo específico os nossos projetos, procure pelos respectivos responsáveis  
ou entre em contato com a Secretaria da Igreja. Sua participação e doações serão sempre muito bem vindas! 

 

Celebrações dominicais  .......................... 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich .................................... 18h30 (2a feira) 
Meditação Cristã  .................................... 18h30 (4a feira) ........................ Líder: Alouysio Chaves  
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ......... 17h (domingo).......................... Regente: Bianca Malafaia 

 

QUARESMA - A ÍNGREME CAMINHADA: Vivemos o 
período da Quaresma que inaugura o Ciclo Pascal no 
Calendário Litúrgico. Durante 40 dias (daí o nome quaresma) 
insistiremos numa íngreme caminhada para, ao final, termos 
nosso ânimo alimentado pela luz da Páscoa. Neste tempo, de 
acordo com a tradição cristã, o jejum, as orações, a ausência 
de luzes e cores - sintetizadas pela melancolia da cor roxa - 
devem nos ajudar a abrir as portas para uma profunda 
experiência de sentido na solidariedade. Nesta direção, um 
dos mestres da crítica, Friedrich Nietzsche, nos provoca 
propondo que "E só onde há sepulturas é que há 
ressurreições!". Experimentemos juntos, numa caminhada 
simbólica e existencial, as vias dolorosas da realidade e as 
pedras imóveis na esperança de que, ao final e por detrás 
delas, a potência da vida insista em pulsar. 
 

CREI • EDITAL DE CONVOCAÇÃO • AGO 
Assembleia Geral Ordinária do CREI 

 

O Conselho Consultivo do CENTRO DE RECUPERAÇÃO 
INFANTIL – CREI, por meio de sua presidente a Sra. ENI 
ALMADA MENDES, no uso das atribuições conferidas pelo 
Estatuto social (Artigo 26º, alínea e), torna público e 
convoca todos os integrantes, associados ou não, para 
participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que 
será realizada no dia 24 de março de 2019, em primeira 
convocação às 12 hora, com a presença de 1/3 dos 
Associados Ativos podendo em segunda convocação 
realizar-se a Assembleia com qualquer número de 
presentes, 30 minutos depois da hora designada para a 
primeira convocação, nos termos do Artigo 12º, Inciso I, 
alíneas a; b; c, Inciso III e Artigo 15º, na sua sede situada na 
Rua Joana Angélica, 203, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
22240-030 a fim de liberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
I) Aprovar as contas de 2018, da Diretoria Executiva, 
ouvindo o parecer do Conselho Fiscal. 
II) Tomar conhecimento do orçamento para 2019. 
III) Eleger: Os membros da Diretoria Executiva: Presidente, 
Vice-Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário e 
Tesoureiro. O Presidente, Vice-Presidente e demais 
membros do Conselho Consultivo. E os Membros do 
Conselho Fiscal. 

Rio de Janeiro, 10 março de 2019. 
Eni Almada Mendes (Presidente) 

 

CLASSE PAUL TILLICH • MARÇO: Nas 2as feiras de 
março, em 3 encontros, o Prof. Alexandre Cabral desenvolve o 
tema Filosofia e Teologia Afroameríndia. No último encontro 
tivemos 29 visitantes de 1ª vez. Amanhã será o 2º encontro. 
Aproveite esta sensacional oportunidade. Horário: 18h30. 
 

RUBEM ALVES POR EDSON FERNANDO: Nosso pastor 
emérito Edson Fernando de Almeida palestrará em uma 
conferência do Departamento de Ciência da Religião da 
Universidade Federal de Sergipe, na próxima 5ª feira. O tema 
da palestra será o legado do teopoeta Rubem Alves. 

Olá, pessoal! Amanhã acontece nosso 
primeiro encontro do ano de emprésti-
mo de livros para os responsáveis e 
comunidade do CREI em parceria com 

nosso voluntário Sr Sérgio Penna. Também fechamos o curso 
de nutrição para as funcionárias da cozinha com a voluntária 
nutricionista Flávia Lage. Este curso abordará desde a 
higienização até receitas práticas mais saudáveis. Aos Amigos 
do CREI que têm encontrado dificuldade para realizar o 
pagamento por conta de um problema nos boletos, ainda 
estamos nos mobilizando para resolver esta questão. Por 
enquanto, pedimos que os pagamentos sejam feitos via 
depósito bancário na conta: Santander, Ag. 4677, CC 
13002972-6, Centro de Recuperação Infantil – CREI, CNPJ 
42.136.531/0001-56. Para mais detalhes, confiram o 
documento no mural da igreja. 

 

VIDIGAL: Hoje o pastor Samuel esteve com seus alunos de 
violão do Vidigal no Hospital Evangélico na Tijuca. O trabalho 
de musicalização na Comunidade tem sido motivo de muita 
satisfação para nossa igreja! Estamos arrecadando doações de 
mais violões para aqueles que se matricularam neste ano. Se 
você deseja ajudar, procure a secretaria de nossa igreja! 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Pr. Bruno convoca 
as presbíteras e os presbíteros para reunião hoje, 17.03, às 
12h, logo após a celebração da manhã. 
 

COMUNIDADE MUNDIAL PARA MEDITAÇÃO: Um dia 
com D. Laurence Freeman. O evento acontecerá no dia 01.05, 
das 9 às 17h, no Centro Cultural João XXIII, rua Bambina, 115, 
Botafogo. A programação inclui 3 palestras com tradução 
sequencial, prática de meditação, almoço e café/chá nos 
intervalos. Ivestimento: R$ 180,00. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 17.03 Leni Maria 
Hoeschl de Gusmão 18.03 Claudia Marcia Dourado Feitosa 
19.03 Matheus Mariano Ribeiro de Souza Silva 21.03 Sergio 
Luiz Hoeflich, Zenon Juvenal Bertola Oliveira 22.03 Julio César 
Mures Esteves Lopes 23.03 Carlos Silva de Araújo, Claudio 
Wagner. A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO: 

2º Domingo na Quaresma: Lc 13.1-9 (cor: roxo) 
 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Ricardo Florentino 

Diaconia 
manhã Elizabete 
noite Alouysio 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 

noite Samuel de Pádua 

Diaconia 
manhã Samira 
noite Dimas 

 


