
NOTAS IMPORTANTES 
 

 

NOTA DE FALECIMENTO – Faleceu no 

último dia cinco de janeiro às 12:00h, o 

Reverendo Carlos Alberto Correia da 

Cunha, carinhosamente chamado de 

Cunha, ex-moderador da IPU (Igreja 

Presbiteriana Unida). Partilhamos do que 

escreve Zwinglio Mota Dias que diz: “O 

Cunha, que também é Carlos” se coloca 

entre nós como um cristão acima de 

qualquer suspeita. Sua trajetória de vida lhe 

permitiu vivenciar a fé cristã em quatro 

instituições eclesiásticas diferentes. Foi 

católico, congregacional, presbiteriano da 

IPB e pioneiro na constituição da Igreja 

Presbiteriana Unida, da qual foi Moderador 

Nacional. Destacou-se como produtor e 

editor de textos na “Confederação 

Evangélica do Brasil” e no “Centro 

Ecumênico de Documentação e 

Informação” e em “Koinonia – Presença 

Ecumênica e Serviço”.  Seu ecumenismo 

profundo e sua preocupação em visitar 

sempre todas as tradições religiosas para 

delas extrair os tesouros da fé vivida em 

situações, formas e condições 

diferenciadas, como expressões da 

multiforme variedade do gênio humano em 

sua busca pelo Transcendente”. Esteve 

conosco nos mais importantes momentos de 

nossa comunidade. Neste momento 

queremos pedir que Deus esteja presente 

com sua família. Sua esposa D. Neusa e 

seus filhos, Carlos, Paulo e Laura.  

 

ESPAÇO DO CREI – O CREI está em 

recesso devendo retornar as atividades com 

as crianças no próximo mês de fevereiro.  

De antemão estamos solicitando as doações 

do material de higiene e limpeza para antes 

do início das aulas.  Só para lembrar os 

itens são: papel higiênico, álcool comum, 

sabão em pó (o mais em conta), sabão 

pastoso consistente, creolina, esponjas 

dupla face, desinfetante de 2 litros, 

guardanapos, rolos de papel toalha para 

cozinha, Bombril, água sanitária e sacos de 

lixo preto 100 litros resistentes para lixo 

pesado.  O único item que não necessitamos 

no momento é sabão em barra. 

Agradecemos a todos que puderem atender 

nossas solicitações.  Divulgue nossa creche 

indicando nosso blog: 

http://creirio.blogspot.com 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No mês de 

fevereiro estaremos distribuindo a cesta 

básica para a qual solicitamos as doações 

dos alimentos: arroz, feijão, macarrão, 

açúcar, pó de café, óleo, fubá, aveia, leite 

em pó, biscoitos e sardinha.  A ICI e o 

CREI agradecem a disponibilidade de todos 

sempre que solicitados. 

 

DESFILE DE MODAS EM BENEFÍCIO 

DO CREI – O desfile ocorrerá hoje às 

18:00h no Clube Marimbás – Forte de 

Copacabana e o convite custa R$ 50,00. A 

renda será toda em benefício da nossa 

creche.  As pessoas que quiserem ajudar 

podem adquirir o convite com a Eunice 

Simões. 

 

DOAÇÕES PARA OS  

DESABRIGADOS DAS CHUVAS EM 

VIEIRA - Gente querida, dói no coração 

saber que a pequena Vieira, que fica ao lado 

do Hotel São Moritz, foi praticamente 

destruída pelas águas. Muitos funcionários 

do hotel perderam tudo.  Vamos nos unir e 

dar o melhor de nós. Vamos começar pelos 

mais urgentes: alimentos não perecíveis 

como leite em pó, roupa de uso pessoal, 

cama e banho e artigos de higiene pessoal e 

água (orientação da Cruz Vermelha). Wania 

está mobilizando a todos por e-mail. As 

doações podem ser trazidas no domingo nos 

horários dos cultos.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 18: Ana Paula Nogueira; dia 21: Carlos 

Alfredo de Oliveira Roxo.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO- manhã: 

Samira; noite: Marcelo e Mariana; 

Próximo domingo: manhã: Teresa; noite: 

Rute. 

 

NOSSAS PROGRAMAÇÕES: Ocorrem 

sempre aos domingos: às 10:30h e 19:00h 

http://creirio.blogspot.com/

