
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) 

 

MARIELLE, PRESENTE... ANDERSON, 

PRESENTE... Os profetas, no passado, eram pessoas 

que comunicavam ao povo sedento por sair da 

situação de exclusão a possibilidade da salvação. Essa 

salvação, muito mais do que uma dimensão metafísica, 

é salvação de uma condição de vida à margem, de 

exclusão. Por ter conhecido Marielle posso afirmar, 

no sentido mais profundo, que ela foi uma profeta do 

nosso tempo que nos convovoca a uma conversão, 

dessa vez, em direção ao outro. Sua execução, 

juntamente com a do Anderson, não pode fugir de 

uma análise profunda do que tentaram matar da 

Marielle e de sua luta ao lado das mulheres, dos 

negros, do movimento LGBT. Essa semana não me 

senti completo. Havia irmãos e irmãs nossas sofrendo. 

Morreu um pedaço de mim na última quarta-feira. E a 

cada morte de inocentes morro mais um pouco, pois 

há em mim um pouco de Amarildo, de Cláudia, de 

Anderson, de Marielle. Solidarizamo-nos com as 

famílias e amigos, e inspiramo-nos em suas histórias 

para viver um luto de luta por uma sociedade mais 

justa. (Pr. Bruno Oliveira) 

 

CREI: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os Associados Efetivos e 
Fundadores, os membros do Conselho Consultivo, do 
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, na forma 
dos artigos 14 e 18 do Estatuto do Centro de 
Recuperação Infantil – CREI, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, em 
primeira convocação, no dia 25 de março de 2018, às 
12 horas, ou em convocação seguinte com intervalo 
mínimo de 30 (trinta) minutos após a hora 
primeiramente designada, em sua sede social, 
localizada nesta cidade do Rio de Janeiro, na Rua Joana 
Angélica, nº 203, bairro de Ipanema, CEP 22.420-030, 
a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: 
1. Tomar conhecimento do relatório da diretoria 

executiva referente ao fechamento contábil do 
exercício de 2017, do orçamento financeiro para o 
ano de 2018; e 

2. Assuntos gerais. 

Rio de Janeiro, 05 de março de 2018. 

ENI ALMADA MENDES 
     Presidente do Conselho Consultivo 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira, 

reunião de oração aqui na igreja às 15h. Participe! 

E, se puder, traga uma lata de leite em pó para 

nossas crianças do Vidigal. 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã teremos o 

último encontro do curso sobre o Evangelho de 

Marcos da Classe Paul Tillich. Aproveite a 

oportunidade! Horário: 18h30. 

INSTITUTO COMPASSIO EM ABRIL: No mês 

de abril, o Instituto Compassio oferecerá dois 

cursos: Às 3as feiras, Diálogo Inter-religioso: história 

e desafios, contando com a presença de Maria Clara 

Bingemer, Ivanir dos Santos, Fernando Celino e Alcio 

Braz. Às 5as feiras, Diálogos Teológicos: Paul Tillich e 

Rubem Alves, com o nosso querido Victor Siqueira. 

Cada disciplina demanda o investimento de                

R$ 180,00. Para se inscrever procure a nossa 

querida Solange Roxo. O Instituto Compassio fica 

em Copacabana, na Rua Figueiredo de Magalhães, 

286 sala 712. Pertinho da estação de metrô Siqueira 

Campos. Acesse, curta e divulgue também o 

facebook do Instituto para ser informado das 

novidades: facebook.com/compassiorio 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 18.03 

Claudia Marcia Dourado Feitosa 19.03 Matheus 

Mariano Ribeiro de Souza 21.03 Sergio Luiz Hoeflich, 

Zenom Juvenal Bertola Oliveira 22.03 Julio César 

Mures Esteves Lopes 23.03 Claudio Wagner, Carlos 

Silva de Araújo. A todos e todas, um abraço 

carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Salmo 118.1-2,19-29; 

Marcos 11.1-11; João 12.12-16. 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Samira (manhã), Alouysio (noite) 
Próximo domingo: Lya (manhã), Dimas (noite) 
 

 


