
NOTAS IMPORTANTES 
 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL – CREI 

Rua Joana Angélica nº 203 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 A Sra. Presidente do Conselho Consultivo vem, 
através deste, convocar os Senhores 
Conselheiros para a Assembléia Geral 
Extraordinária do CENTRO DE RECUPERAÇÃO 
INFANTIL que será realizada no local, data e 
horário abaixo indicados, para deliberarem 
sobre os assuntos constantes da seguinte pauta: 
LOCAL: sede do CREI  DATA: 12 de maio de 2014 
HORÁRIO: 17h30min em 1ª convocação e às 18 
horas em segunda e última, com qualquer 
número de presentes: 
 PAUTA: 
 1) Renovação do Contrato de Comodato com a 
Igreja Cristã de Ipanema, referente ao imóvel da 
Rua Joana Angélica nº 203. 
 2) Assuntos gerais 
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2014 
VERA GILDA A. ARAÚJO 
Presidente do Conselho 
 
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”. 
Tema da aula: Não nos deixes cair em tentação.  
Logo após a classe Paul Tillich, meditação cristã 
sob a direção do diácono Alouysio. 
 
AULAS DE VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS -  O 
jovem pastor Samuel tem dado aulas de violão 
para as crianças da Igreja aos domingos, às 
17:30h.Neste domingo das mães, excepcional-
mente não haverá aula. No próximo domingo, 
crianças a postos! 
 
REUNIÃO DOS JOVENS DA ICI -  O pastor  Bruno 
convoca os jovens da ICI para reunirem-se na 
próxima quinta-feira, às 20h, para a definição da 
agenda do grupo para o ano de 2014. A reunião 
será na casa de Anna Paula e Edson. 

AGRADECIMENTO AO CORO -  Nossa gratidão a 
Deus bela belíssima apresentação do Coro 
Myrza Wanderley no último domingo de abril. 
Encheu-nos os olhos e o coração de lágrimas, 
alegria e beleza. Louvado seja Deus!  
 
UM SÓ BATISMO - Foi assinado na Suíça, no 

último dia 21 de abril, um acordo entre igrejas 

cristãs sobre o reconhecimento mútuo do 

batismo, sacramento considerado único e que, 

por este motivo, não pode ser repetido por 

outra igreja. Deste modo, se uma pessoa mudar 

de uma  igreja signatária para outra, não será 

feito novo batismo, mas reconhecido o já 

existente. Algumas igrejas evangélicas 

reformadas, as vétero-católicas e a Católica 

Romana já mantinham um acordo deste tipo 

desde 1973. Agora, evangélicos luteranos, 

metodistas e anglicanos também assinaram o 

acordo. Ortodoxos, batistas e Exército da 

Salvação não se sentiram à vontade para 

assinar, porém, presenciaram o culto e o ato 

festivo subsequente à assinatura. {Fonte: Conic} 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Giullia 
Neno Rosa Fontes Santos de Almeida; dia 12: 
Maria José Bazzarella Monteiro de Almeida; dia 
13: Leonardo Oliveira de Assis, Tereza Pereira; 
dia 14: Luiza Sabatini Vieira Souto; dia 15: Dimas 
Ribeiro da Costa, Maria Helma Hamacher; dia 
16: Aline Siqueira Silva.  A ICI parabeniza os 
aniversariantes e agradece a Deus suas vidas 
preciosas. 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO – Atos 7.55-60, Salmo 
31.1-5 e 15-16, 1ª Pedro 2.2-10, João 14.1-14. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: 
Alouysio; Próximo domingo: manhã: Samira; 
noite: Rute. 
 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 
10:30h e 19:00h. 


