
NOTAS  IMPORTANTES 

  
VIVA A VIDA DE ARTHUR CARIJÓ - A 

palavra pode parecer difícil e nem todos sabem o 

seu significado, mas não posso  deixar de 

considerar DIALÉTICOS muitos textos das 

Escrituras. Você confere, meu irmão, porque vou 

citar apenas alguns, mas o espírito da Bíblia 

acompanha esses textos que podem ser 

generalizados até mesmo quando tratamos da 

realidade cósmica. Há belas e confortadoras bem- 

aventuranças, mas o evangelho pinça uma à parte. 

João no Apocalipse (14.13) declara: Bem- 

aventurados os mortos que desde agora morrem 

no Senhor. Lucas (6.12-16): Bem-aventurados vós, 

os pobres... os que agora tendes fome... os que 

chorais... Mateus (5.1-12) espiritualiza alongando 

a lista: Bem-aventurados os pobres de espírito... os 

que têm sede e fome de justiça... os  que agora 

choram... Jesus, no evangelho de João (12.24) nos 

ensina: Se o grão de trigo cair na terra e não 

morrer fica só, mas se morrer dá muitos frutos. E 

aqui vai minha frase dialética: Artur morreu; viva a 

vida de Artur, nosso irmão. Porque todas as 

passagens citadas antes falam da sua preciosa 

existência. Que Deus abençõe sua família e nos 

abençoe também.              Jonas Rezende  
 

CULTO IN MEMORIAN -  Na manhã deste 

terceiro domingo da Páscoa elevamos ao Pai um 

canto de gratidão pela vida de nosso querido 

presbítero emérito  Arthur Carrano de Moura 

Carijó, falecido na segunda-feira, dia 08 de abril.  

A vida de Arthur será sempre para nós um 

exemplo de superação, de reinvenção,  de 

metamorfose pascal.  Louvado seja Deus por vida 

tão preciosa!   

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA –  

Pastor Edson reconvoca os presbíteros e 

presbíteras para a reunião do Conselho da ICI 

amanhã, dia 15 de abril, às 20:00h pontualmente. 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO 

DO CREI – A Presidente do Conselho Consultivo 

do CREI – Vera Gilda de Azevedo Araújo 

reconvoca os membros do Conselho Consultivo do 

CREI para a reunião amanhã, dia 15, às 17:30h 

pontualmente.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO –  Nossa reunião  de 

oração da próxima quarta-feira será na casa da tia 

Eunice, às 15:00h.  Atenção para o endereço: Rua 

Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – 

Copacabana. 

CONTRIBUIÇÕES À ICI - O balanço das contas 

da ICI tem sido deficitário nos últimos dois meses. 

Atualizemos imediatamente nossas contribuições!  

REUNIÃO DA DIACONIA DA ICI - A junta 

diaconal da ICI está convocada para reunir-se no 

próximo domingo, dia 21, às 17h, para tratar dos 

seguintes temas: eleição da nova diretoria da junta; 

escolha da data da posse da nova diaconia e 

assuntos gerais.  

GRUPO DE APOIO AO TRABALHO 

INFANTIL  - Já  tem data e horário a reunião do 

grupo de trabalho infantil da ICI:   dia  5 de maio, 

às 17:00h. 

CLASSE PAUL TILLICH ESPECIAL - Recém 

aprovado como Professor Titular do Programa de 

Pós  graduação em ciências da religião da 

Universidade Federal de Juiz de Fora,  nosso 

convidado especial da classe Paul Tillich desta 

segunda feira será o nosso querido Jimmy Sudário.  

O tema da aula: uma introdução ao pensamento do 

filósofo e teólogo judaico Abraham Heschel. Não 

perca!  

ANIVERSARIARAM NA SEMANA PASSADA 

– dia 08: Bernardo Lima do Nascimento; dia 09: 

Julia Amaral Piolla Rego; dia 13: Hugo Hamacher 

Silva.                                              

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: dia 15: 

Fernanda Campos Boccaletti Fernandes; dia 17: 

Filippo Zenon Bertola Oliveira; dia 18: Vicente 

Roxo Mundim; dia 19: Lucas Surerus de Oliveira 

Grenfell, Mariana Meyer, Eduardo Goulart de 

Sampaio.   

A ICI parabeniza todos os aniversariantes e pede a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 

noite: Rute e José Alouysio; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Marcelo e Roberto 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 



 

 

 

 

     


