
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CREI 

– A Presidente do Conselho Consultivo do CREI, 

Lucília Ramalho, convoca os membros da 

Assembléia do CREI para a Assembléia Ordinária a 

ser realizada após o culto da manhã de hoje. A 

Assembléia tem como objetivo a leitura dos 

Relatórios da Diretoria e da Tesouraria. 

 

MILTON SCHWANTES - Um dos melhores 

biblistas do país morre em São Paulo, na madrugada 

do dia 30 de março. “Mais do que mestre, Milton 

Schwantes era um pai, que com as palavras 

confortava, animava (alma), incomodava e nos tirava 

da zona de conforto. Ouvi-lo era como um delicioso 

banquete. Suas utopias nos inebriavam, e como 

adictos voltávamos vividamente às tentações de seus 

discursos. Cada aula era uma experiência religiosa, 

envolvente e transformadora”, disse um de seus ex-

alunos em um blog da internet. O professor Milton 

Schwantes era graduado em Teologia pela Escola 

Superior de Teologia e tinha doutorado em Bíblia - 

pela Universidade de Heidelberg (Ruprecht-Karls). 

Schwantes era pastor da Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e um dos 

nomes mais importantes do método de leitura popular 

da Bíblia na América Latina e autor de diversos 

livros, alguns traduzidos em espanhol, alemão e 

inglês. Era casado com a psicóloga Rosileny Alves 

dos Santos Schwantes e tinha três filhas. Nos últimos 

três meses o docente esteve hospitalizado na UTI do 

Hospital Santa Catarina, para tratar de uma 

insuficiência renal. {Fonte: 

http://3re.metodista.org.br/conteudo.xhtml?c=10009} 

A Rosi Schwantes, fiel companheira, às filhas, bem 

como a toda a família luterana brasileira o abraço 

amoroso da ICI nesse momento de despedida. 

 

ROBINSON CAVALCANTI E MIRIAM 

CAVALCANTI- Faleceu no último domingo o 

Bispo Anglicano Robinson Cavalcanti, um dos 

teólogos mais importantes da Igreja evangélica 

brasileira. Segundo Alexandre Brasil Fonseca, 

“Robinson foi um desbravador em searas que muitos 

temiam navegar: política, sexualidade, inserção 

político-partidária, participação sindical, política e 

vida acadêmica, política eclesiástica... Ele tinha uma 

dedicação e desprendimento invejáveis.” Dona 

Miriam, esposa do Bispo Robinson, também morreu 

na mesma noite. Ambos foram tragicamente 

assassinados pelo próprio filho, completamente 

drogado, quando voltavam de um culto na Igreja 

Anglicana de Olinda, cidade onde residiam.  A 

Diocese do Recife, da Igreja Anglicana, assim se 

manifestou na noite do falecimento: É com grande 

pesar que a Igreja Anglicana - Diocese do Recife, 

comunica o trágico falecimento do  Reverendíssimo 

Bispo Diocesano, Dom Edward Robinson de Barros 

Cavalcanti, e de sua esposa Miriam Cavalcanti, 

ocorrido neste domingo 26/02/2012 por volta das 22h 

na cidade de Olinda-PE.A família diocesana 

agradece a Deus pela vida e devotado ministério do 

seu Pai em Deus, pastor, mestre e amigo, um 

verdadeiro profeta e mártir do nosso tempo, que 

lutou pela causa do evangelho de Cristo, por Sua 

igreja, bem como pela Comunhão Anglicana, e que 

contou sempre com sua esposa que, como fiel 

ajudadora, o apoiou em todos os anos de seu 

ministério. Partiu para a Eternidade deixando um 

legado de serviço, amor e firmeza doutrinária, pelos 

quais essa Diocese continuará. A ICI abraça a 

família do Bispo Robinson e D. Miriam, bem como 

toda a família anglicana, neste momento de tanto dor.  

Somos um só corpo. Estamos juntos, sempre!  Ao 

Rev. Carlos Alberto Chaves Fernandes, ministro 

anglicano, cuja comunidade está ligada a Diocese do 

Recife, o abraço especial da ICI. A ele e todos os seus 

paroquianos, o nosso carinho irrestrito, no vazio desta 

perda que também é nossa. Estamos juntos Beto, 

nesta tristeza que haverá de geral alguma semente 

transformadora em nós!  

 

NOSSAS ORAÇÕES – Pela família do biblista 

Milton Schwantes, pela família do Bispo Robinson 

Cavalcanti. Por Theodoro, recuperando-se de um 

pequeno derrame sofrido no final do ano passado; Dr. 

Peter, recuperando-se também após longo período de 

internação; Luciana, filha da Profa Teresa Cavalcanti, 

do depto de teologia da PUC, aguardando o 

transplante de medula; Arthur Carijó, recuperando-se 

e superando-se a cada dia. Por Dr. Helio Amorim, 

recuperando-se de cirurgia, católico, grande militante 

das causas sociais.  Separemos um instante do nosso 

dia e lembro-nos dos nossos queridos, na 

solidariedade da oração.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 05: 

Herta Spiegel; dia 06: Rafael Carijó Lucas, Affonso 

Ferrario; dia 09: Rev. Leonardo Amorim, Jorge Luis 

Rocha da Silva; dia 10: Miguel Bonan Reis Vernes, 

Maria Amélia Nunes Araújo Lima. A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as 

suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Izabel; 

noite: Marcelo e Mariana. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 

desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos os 

domingos às 10:30h e 19:00h. 
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