
Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 

Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral do CREI 
 

O CONSELHO CONSULTIVO DO CENTRO DE 

RECUPERAÇÃO INFANTIL – CREI, por meio de sua 

presidente, a Sra. ENI ALMADA MENDES, no uso das 

atribuições conferidas pelo Estatuto Social, torna público 

e convoca todos os integrantes, associados ou não, para 

participarem da ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAODINÁRIA que será realizada no dia 05 de 

agosto de 2018, em primeira convocação às 12 horas, 

com a presença de 2/3 dos presentes a AGE 

especialmente convocados para esse fim, não podendo 

ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria 

absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 nas 

convocações seguintes, as quais se realizarão com 

intervalo mínimo de 30 minutos após a hora designada 

para a primeira convocação, nos termos do Artigo 12º, 

Inciso II e do Artigo 13º, na sua sede situada na Rua 

Joana Angélica, 203, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 

22240-030 a fim de deliberarem sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA: 

AGE 

I) Substituição do presidente da diretoria executiva do 

Centro de Recuperação Infantil – CREI. 
 

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2018 
 

ENI ALMADA MENDES 

Presidente 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 23, o Prof. 

Jakler Nichele conduz o 2º encontro do curso Profecia: a 

Espiritualidade da Vida Concreta. Baseado numa leitura 

ecumênica e contemporânea dos Profetas Menores da 

Bíblia, o curso dialoga com o tema do Encontro da ICI 

no Hotel São Moritz em agosto. Se você quiser 

conversar e conhecer um pouco mais da Bíblia, além de 

se preparar para o Encontro, aproveite a oportunidade. 

Horário: 18h30. 

 

FEIJOADA DAS NEGAS: No dia 11.08, acontecerá o 

tradicional almoço de confraternização e levantamento 

de recursos para as bolsas do nosso encontro anual. Será 

na casa da Cely, na Rua Henrique Cavaleiro, 23 - São 

Conrado, a partir das 14h. Preços:  

R$ 70,00: almoço com refil de cerveja; ou  

R$ 50,00: almoço com refil de refrigerante.  

Os ingressos podem ser adquiridos com o Wellington 

Bonzi e Cíntia Telles. 

CAPICI: Nossa igreja disponibiliza à comunidade 

atendimentos em psicoterapia, com Cecília Lessa, e em 

psicanálise, com Rute Perandini, em preço social. Os 

interessados podem ligar para o telefone da igreja 2287-

8144 e marcar a triagem com nossa secretária Lucilene. 

COMUNIDADE MUNDIAL PARA MEDITAÇÃO: 

Estará reunida no próximo sábado, dia 28.07, às 15h30, 

aqui na ICI, será precedida por uma curta projeção de 

uma palestra de Dom Laurence, legendada, e seguida 

por um lanche de confraternização para o qual você é 

convidado a levar um comestível. 

 ENCONTRO SÃO MORITZ: O tema do nosso tão 

aguardado encontro anual no Hotel Fazenda São Moritz 

já foi escolhido: “Que gritem os profetas! Que falem 

os poetas!”. Esse encontro com a profecia e poesia nos 

convida a revisitar as origens de nossa comunidade. 

Separe na sua agenda o final de semana dos dias 24 a 26 

de agosto. Os valores são os seguintes: 

R$ 580,00 – solteiro 

R$ 420,00 – por pessoa em apto duplo 

R$ 380,00 – por pessoa em apto triplo ou quádruplo 

Inscrição: R$ 35,00 

Cortesia para 2 crianças de até 12 anos no mesmo 

quarto dos pais. 

Forma de pagamento: 2x no cartão ou cheques pré-

datados (julho e agosto). Garanta sua vaga, faça logo sua 

reserva e se você deseja ir no ônibus não deixe de falar 

ainda hoje com a nossa irmã Rute Perandini. 

 

BAZAR DO CREI: O CREI promoverá seu bazar no 

mês de agosto e, para tanto, está aceitando doações. 

Colabore! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 25.07 Danielle 

Nunes Millan 26.07 Maria da Penha Mello Ferrari 28.07 

Angela do Nascimento Carvalho, Rafaela Imbuzeiro 

Duarte Bodestein, Rosana Montenegro Martins da Silva.  

A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

 

LITURGIA E LEITURAS BÍBLICAS DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 16º Domingo do Tempo Comum: João 6.1-

21; Salmo 145.10-18; Efésios 3.14-21; 2 Reis 4.42-44;  

2 Samuel 11.1-15; Salmo 14. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Lya (manhã), Dimas (noite) 

Próximo domingo: Teresa (manhã), Dimas (noite) 


