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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  Pra Deus não há impossíveis    (Cancioneiro 70) 
 

Leitura 
 

                            Prece 
Senhor, a noite veio e a alma é vil. 
Tanta foi a tormenta e a vontade! 
Restam-nos hoje, no silêncio hostil, 
O mar universal e a saudade. 
 

Mas a chama, que a vida em nós criou, 
Se ainda há vida ainda não é finda. 
O frio morto em cinzas a ocultou: 
A mão do vento pode erguê-la ainda. 
 

Dá o sopro, a aragem – ou desgraça ou ânsia -, 
Com que a chama do esforço se remoça, 
E outra vez conquistaremos a Distância –  
Do mar ou outra, mas que seja nossa! 

 

                                                                       (Fernando Pessoa) 
 

Canto   Não tenhas sobre ti  (Cancioneiro  99) 
 

  Não tenhas sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. 
  Pois um, somente um, seria muito para ti. 
 

      É meu, somente meu todo trabalho. 
      E o teu trabalho é descansar em mim. 
   

Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. 
Entrega tudo a mim, confia de todo coração. 
 

Oração silenciosa 
 

Evangelho  Lucas 5.1-11 
 

Reflexão  Rev.   Edson Fernando 
 

Canto     Oh Happy day! 
 

Batizado  Olivia Trani Patrício 
 

Canto  Convite aos meninos   (He 165) 
 

Eucaristia 
 

Pai Nosso 
 

Canto   Saber amar  (Cancioneiro 38) 
 

Ofertório   Agradeço-te, Senhor  (Cancioneiro 101) 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI 

 
 

O CONSELHO CONSULTIVO DO CREI, por meio de sua presidente 
a Sra. ENI ALMADA MENDES, no uso das atribuições conferidas 
pelo Estatuo Social (Artigo 28º), torna público e convoca todos os 
integrantes do Conselho, para participarem da reunião que será 
realizada no dia 08 de fevereiro de 2022 às 19:00, pelo ZOOM, a 
fim de deliberarem sobre a pauta abaixo indicada. A reunião será 
realizada virtualmente devido ao agravamento da pandemia de 
COVID – variante Omicron. O link será enviado pelo WhatsApp 
antes do início da reunião.  
 

PAUTA 
 

I) Apresentação das medidas administrativas e 
pedagógicas – período janeiro a dezembro dos anos 
de 2019, 2020 e 2021. 

II) Apresentação da situação financeira – período de 
janeiro a dezembro dos anos de 2019, 2020 e 2021, 
e a projeção para o ano de 2022.  

III) Preparação da Assembleia Geral Ordinária de março 
de 2022 (renovação dos Conselho Consultivo e 
Fiscal e diretoria executiva). 

IV) Assuntos gerais. 
 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2022 
 
 

ENI ALMADA MENDES 
                                                Vice-Presidente  
 
NOTA: para efeitos de quórum informa que o número de 
conselheiros é de 14 membros. 
 
BATISMO: Celebramos, hoje, o batizado de Olivia Trani Patrício, 
filha de  Julia Maria Menezes Trani e Márcio Vieira Patrício. Avós  
maternos: Luciana Maria Menezes  e Evandro Trani e avós 
paternos: Gildete Vieira Patrício  e  Jorge Rodrigues Patrício. A 
Olívia recebe como madrinha Gabriela Garland e como padrinho 
Gabriel Patrício de Oliveira. Nós da Igreja Cristã de Ipanema, 
especialmente sua tia-avó Celia Regina Menezes, temos a imensa 
felicidade de fazer parte desse momento especial na vida da 
Olívia. Desejamos que a fé do Cristo seja inspiração ao longo de 
sua vida. 
 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 07.02 Simone Ribeiro Corrêa   
08.02 Luzimar Tavares da Silva 10.02  Celyl Moraes Biachi e Marion 
Spiegel 11.02 Anna Paula Florenzano de Almeida e Elizabeth 
Alexandra Vianna da Costa 12.02 Nicole Moorby Kerr. Um grande 
abraço da ICI!  
 

 
 Comunicações 
 

 Bênção e Despedida 

 


