NOTAS IMPORTANTES
D. LILLYAN COSTA BOAVENTURA - Faleceu na madrugada
da ultima quarta-feira, dia 17, nossa presbítera amada
Lillyan Costa Boaventura. A vida desta serva de Deus foi
um verdadeiro rio de bondade alimentado por afluentes
os mais diversos: esposa, mãe, avó, educadora, amiga...
Tal amor pareceria maior que seu próprio corpo.
Incansável em servir, foi uma trabalhadora incansável na
manutenção do Centro de Recuperação Infantil desde seu
nascedouro, tendo sido também por muitos anos
tesoureira da Igreja Cristã de Ipanema, trabalho que fazia
com profunda satisfação, transparência e paixão. Mas,
tais frentes de trabalho dizem quase nada do ser
profundo desta seguidora de Jesus. No silêncio de suas
ações gratuitas e desinteressadas estava a força motriz
que animava o seu coração. Ajudou, silenciosamente
muitas pessoas. Soergueu-as, animou-as, aconselhou-as.
Investiu nelas. Há uns 8 anos quando alguém comunicou,
numa reunião do conselho da Igreja, que a casa vizinha
finalmente estava à venda, D. Lyllian pôs-se a chorar. Era
seu sonho ver as paredes do CREI se alargando dando
espaço a que mais crianças usufruíssem a bênção de
serem educadas no número 204 da Rua Joana Angélica.
Deus proverá!, é o que sempre dizia quando as despesas
do CREI eram maiores que as receitas. E na semana
seguinte, quando não no mesmo dia, surgia uma
contribuição suficiente para fazer-nos respirar. Quando
recebi de Maria - a acompanhante fiel e abençoada de D.
Lyllian nos seus últimos seis anos de vida - a noticia de sua
morte, vieram-me ao coração de imediato as palavras de
Jesus registradas no evangelho: Vem serva boa e fiel,
entra no gozo do teu Senhor! Os céus estão em festa
desde a última quarta-feira.
Imagino o Rev. Luis
Boaventura dizendo: Lyllian como você está linda! E D.
Lillyan respondendo como sempre respondia: Eu sou
linda meu amor, eu sou linda! Eu sou me enviou as vós
outros, disse Javé a Moisés. Eu sou o caminho a verdade e
a vida, disse Jesus. D. Lillyan, agora entendo que esse Eu
sou linda, que a senhora de maneira humorada e
desconcertante sempre dizia quando ouvia algum elogio
sobre sua elegância, era o mesmo Eu sou de Jesus. É
verdade D. Lyllian, o Eu sou é tudo o que somos, a Fonte
da nossa existência, o Cristo que está em nós, o Espírito
que respira em nós. Agora entendo, D. Lillyan, a Fonte
desconcertante da sua alegria.

CULTO NO VIDIGAL – O Seminarista Roberval e o Diácono
José Alouysio conduzirão o culto hoje na residência de D.
Lindomar no morro do Vidigal.
PASTOR LEONARDO EM FÉRIAS – O pastor Leonardo está
gozando de um período de férias. Retorna no dia 25 de
julho. Comunica a ICI que o novo bebê que estão
esperando é um menino. Parabéns ao pastor Leonardo e
Gisele e que Deus os acompanhe em sua viagem de férias.
VISITANTES – Visitaram nossa Igreja nos últimos dois
domingos as seguintes pessoas: Denise Motta Silva,
Delisete Menezes de Oliveira, João Henrique de Souza
Almeida, Ana Cláudia Narciso, Kader Macedo A. Teixeira,
Silvana M. E. Corrêa de Oliveira, Filipe Nogueira Schmid,
Anderson Fernandes Ramos. A ICI fica muito feliz com a
visita de vocês.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Tendo em vista os feriados que
acontecerão na próxima semana em virtude da visita do
Papa a reunião de oração ficou transferida para o dia 7 de
agosto na residência de Vera Maranhão Carijó, Rua
Marquês de Olinda, 61 apto 507-Bl. 3 – Botafogo. O
horário: 15:00h.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Maria de
Nazareth da Gama e Abreu Raposo; dia 25: Liana
Marchon; dia 26: Maria da Penha Mello Ferrari; dia 27:
Maria Neide Ferreira Leite.
A ICI parabeniza os
aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas
bênçãos.
CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã retomamos nossos
estudos no livro “Deus a procura do homem”, do Rabino
Abraham Heschel.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite:
Alouysio; Próximo domingo: manhã: Celso; noite: 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.

