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Prelúdio

Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo,
Forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão.

Acolhida e Abertura

Decepar a cana, recolher a garapa da cana,
Roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel.

Canto Salmo 100 (Cancioneiro 75 )
Celebrai com júbilo ao Senhor,
vós todos os habitantes da terra.
Servi ao Senhor com alegria,
apresentai-vos a ele com cânticos.

Afagar a terra, conhecer os desejos da terra,
Cio da terra, propícia estação e fecundar o chão.
Ofertório Rendei graças ao Senhor (Cancioneiro 106)

Sabei que o Senhor é bom
e eterna a Sua bondade
e a Sua fidelidade
de geração em geração.

Comunicações
Bênção e Despedida

Aleluia, ale-aleluia(4 vezes)
Amém.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI

Leitura
A resposta cristã
(...)
Ser gente de verdade

É saber que de quase nada adianta confissão de pecados
movida por um sentimentalismo inconsequente.
O Deus eternamente vivo espera nossa resposta
através de atos concretos de vida.
Espera que façamos o mundo conturbado
palco de nossa ação e dedicação
conscientes para redimi-lo.
Mãos ao trabalho, amigo.
Ser gente de verdade
é aceitar enfim e acima de tudo
o desafio do Jovem Jesus Cristo.

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)
II)

(Jonas Rezende)

Canto Ao orarmos, Senhor (Cancioneiro 33 )
Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor
Para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver.
Nossas vidas vem, pois transformar,
Refrigério pra alma nos dar.
E agora, com nossos irmãos
Reunimo-nos aqui em oração.
Oração silenciosa
Evangelho Lucas 4.21-30
Reflexão Anderson Amaral
Eucaristia
Pai Nosso
Canto Cio da terra (Cancioneiro 48 )

III)
IV)

Apresentação das medidas administrativas e
pedagógicas – período janeiro a dezembro dos
anos de 2019, 2020 e 2021.
Apresentação da situação financeira – período de
janeiro a dezembro dos anos de 2019, 2020 e
2021, e a projeção para o ano de 2022.
Preparação da Assembleia Geral Ordinária de
marco de 2022 (renovação dos Conselho
Consultivo e Fiscal e diretoria executiva).
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.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 31.01 Gabriela Maria Fidelis
Ferreira 01.02 Celso Marcos Vieira de Souza 05.02 Maria
Eugênia Urrustarazu . Um grande abraço da ICI!

