
NOTAS IMPORTANTES 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembleia Geral Ordinária 

 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL - CREI Ficam convocados os associados efetivos e 

fundadores do CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL - CREI a se reunirem em Assembleia 

Geral Ordinária, em primeira convocação, às l2 (doze) horas do domingo dia 10 de março do 

corrente ano de 2013, na sede social, na Rua Joana Angélica, 203, nesta cidade do Rio de Janeiro, 

para tratar dos seguintes assuntos:  

I - a) tomar conhecimento do relatório da Diretoria e do orçamento para o presente exercício de 

2013, previamente submetido à apreciação do Conselho Fiscal; b) aprovar as contas da Diretoria 

Executiva referentes ao exercício anterior; c) eleger os membros da Diretoria Executiva; o 

Presidente e o Vice-Presidente e os demais membros do Conselho Consultivo; e os membros 

efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; todos para o triênio que ora se inicia; d) assuntos gerais. 

Esclarece-se que, não havendo o quórum estatutário de um terço dos membros em condições de 

votar, e de acordo com o disposto no artigo l5 do Estatuto da Sociedade, a Assembleia se reunirá 

com qualquer número, às 12 horas e trinta minutos. Rio de Janeiro, l7 de fevereiro de 2013. 

 

Lucília Ramalho - Presidente do Conselho Consultivo 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES – O cristianismo e as mulheres é o tema do estudo 

desta manhã, a ser ministrado por nossa querida Elisa Gusmão, presbítera da United Reformed Church, 

filha da nossa Pastora Leni. Obrigado Elisa! 

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ – Confira no mural todas as informações referentes 

ao nosso próximo encontro no Hotel Sao Moritz. Faça o quanto antes a sua inscrição!  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Miguel Bonan Reis Vernes, Maria Amélia Nunes Araújo 

Lima; dia 11: Pedro Vieira Veiga, Julio Cesar Esteves Lopes, Edgard de Souza Nogueira.  Parabéns aos 

aniversariantes e os votos de que Deus lhes estenda as suas bênçãos. 

REV. CARLOS ALBERTO -... Esta semana me interno para me submeter à cirurgia e, com a 

misericordiosa graça de Nosso Senhor, vencer esta etapa do câncer... me sinto em um vídeo-game e quero 

logo passar para a fase seguinte (rss). Agradeço as orações de todos e todas, bem como as visitas que me 

fizeram, vindo à minha casa ou à Paróquia. Alguns de vcs me ligaram diariamente também. Tudo isso me 

confortou e muito me tem ajudado neste momento. A Elke, minha esposa, estará acompanhando tudo de 

perto e, caso alguém deseje saber como foi tudo, basta anotar aí o celular dela: (21) 9186-8671. Continuo 

contando com as preces de vcs e com esta amizade tão confortável e boa. Bjs a todas e todas.  Beto 

90 ANOS DA PASTORA LENI - No próximo domingo, no culto da manhã, celebraremos os 90 anos de 

vida da nossa querida Pastora D. Leni, com direito à presença do Coro Myrza Wanderley.  

PARA ENTENDER MELHOR O QUE ESTÁ EM QUESTÃO NA SUCESSÃO DE BENTO XV - 

O sociólogo Luís Alberto Gomes Soares, leigo católico, um dos grandes pensadores do catolicismo latino 

americano, pode nos ajudar a entender melhor a sucessão de Bento XV? seguem os links: Programa 

Arquivo N, Globo News, dia 30 de fevereiro: http//globotv.globo.com/globo-news/arquivo-n/t/todos-os-

videos/v/veja-a-memoria-dos-papas-da-igreja-catolica/2431756/ Programa Jô Soares, dia de 5 de março: 

http://globotv.globo.com/rede-globo/programa-do-jo/v/luiz-alberto-gomes-de-souza-fala-sobre-a-

renuncia-de-bento-xvi/2443504/ 

NOSSAS ORAÇÕES - Oremos por nosso querido Hebinho Leal, internado para tratamento renal; por 

Barton, filho do Rev. Jovelino, que pela graça de Deus está melhorando a cada dia; pelo Rev. Carlos 

Alberto que se submeterá a uma difícil cirurgia nesta semana. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: manhã: Izabel; noite: Marcelo e Roberto; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Eliezer e Dimas. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Por favor, desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 
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