
NOTAS IMPORTANTES 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – 

A Presidente do Conselho Consultivo, Vera Gilda 

de Azevedo Araújo, convoca a todos os membros 

do conselho para uma reunião no próximo dia 27 

de maio,  às 17:30h pontualmente.   

COLAÇÃO DE GRAU EM ADMINISTRAÇÃO DE 

EMPRESAS – Teresa comunica e convida a todos 

para a formatura de sua filha Beatriz Conceição 

Nascimento a realizar-se no dia 23 de maio às 

14:00h,  na Universidade Rural.  Bia foi aluna do 

CREI e sempre se destacou nos estudos.  A ela e 

seus pais, os nossos parabéns. 

ESPAÇO VIDIGAL - No domingo próximo teremos 

o batismo na nossa comunidade do Vidigal. Trata-

se de Fábio Cavalcante da Silva, ex-aluno do Crei e 

filho de D. Lindomar, uma das líderes da nossa 

congregação, moradora do morro há mais de 20 

anos, líder comunitária reconhecida e atuante. 

Fábio está ansioso por oficializar sua relação com 

seus padrinhos, a quem tem como segundos pais. 

Após o culto, teremos um delicioso churrasco. 

NÓS E A TORRE DE BABEL - Vivemos um tempo de 

estímulo ao pessimismo, em que a pauta dos 

noticiários e os discursos sociais e políticos 

chamam a um desânimo, a um “não tem mais 

jeito”. Atos de racismo, execuções sumárias, 

denúncias de corrupção de várias origens, práticas 

de vandalismo, justiça com as próprias mãos 

(estimuladas até mesmo nas mídias), intolerância. 

Daí, descrença nas instituições, rebaixamento da 

autoestima social, desqualificação das religiões 

(incluindo as igrejas, que colecionam 

desconfianças) e dos governantes...  Precisamos 

superar a linguagem única do pessimismo e da 

violência que imobiliza ou gera vândalo e serve 

para conservar a lógica vigente de injustiça e falta 

de paz. Precisamos da experiência de Babel que, 

nesse sentido, não significa confusão, mas uma 

ação divina e humana que garanta a diversidade e 

disperse o controle. Significa dar voz aos 

silenciados, potencializar as ações e as palavras 

que humanizam. Que os protagonistas dos 

discursos sociais e políticos, incluindo as religiões, 

as igrejas e as mídias, promovam uma nova forma 

e falar e ouvir. Quem sabe assim o testemunho de 

uma jovem humana possa aparecer numa 

primeira página ou numa tela para contagiar 

outros humanos?  Confira na íntegra o texto da 

Profa Magali Cunha, publicado na última quinta- 

feira no jornal O Globo.  Magali esteve conosco 

ministrando palestra sobre o tema mídia, religião 

e política, no último dia 10.  

http://oglobo.globo.com/sociedade/nos-a-torre-

de-babel-12490635}  

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ -  

Nossa classe Paul Tillich está entrando na reta final 

do livro de Jean Yves Leloup “Deus não existe, mas 

eu  falo com Ele todos os dias”.  Será a última aula 

sobre a interpretação de Leloup ao Pai Nosso.  

Logo após a classe Paul Tillich, meditação cristã 

sob a direção do diácono Alouysio. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima 

quarta-feira será na residência de Eunice Simões, 

Rua Francisco Otaviano, 23, apto 201 -Bl.1 – 

Copacabana. O horário: 15:00h.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 20: Bruna 

Stutz, Maria Aparecida Lima Campos, Cecilia 

Temke; dia 21: Miguel Costa Van Hombeeck, 

Rafael Caldana da Silveira; dia 22: Marina Maciel 

Soares da Silva; dia 24: Patricia Baia Vidal, Ana 

Maria Fidelis Rezende, Elizete Pires dos Santos. A 

ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que lhes estenda as suas bênçãos. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Atos 17.22-31, Salmo 66.8-

20, 1ª Pedro 3.13-22, João 14.15-21. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: 

Rute; Próximo domingo: manhã: Celso; noite: 

Dimas.  

                               NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h  e 19:00h. 
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