
NOTAS IMPORTANTES 

 
HOMENS DOS QUAIS O MUNDO NÃO É DIGNO - Faleceu na ultima quinta-feira o 

teólogo José Carlos Barcellos, leigo católico, professor de literatura da 

UERJ e UFF, um dos maiores nomes do nascente diálogo entre teologia e 

literatura. Homem de um brilhantismo incomum,  José Carlos  vai aos braços 

do Pai Eterno no momento mais profícuo de sua produção literária. Um grande 

professor, que encantava seus alunos da graduação e pós-graduação, com uma 

profunda erudição e  extrema humildade. José Carlos foi, acima de tudo, um 

verdadeiro cristão. Testemunhou a fé inabalável em Deus até o ultimo momento 

de sua vida.  Quando indagado pelo Pastor Edson, ainda no leito do Hospital, 

se pedia a Deus que o livrasse da doença fatal, respondeu serenamente que a 

oração de Jesus e as palavras de Maria eram a sua resposta:  Seja feita a 

Tua vontade. Cumpra-se em mim a Tua vontade. José Carlos esteve algumas 

vezes na ICI. Sua participação mais direta foi como um dos preletores de um 

encontro no São Moritz falando sobre teologia e cultura. Que o Misericordioso 

enxugue as lágrimas de todos os familiares de Zé Carlos, os familiares do 

sangue, da academia, do coração e da fé. Deus o deu, Deus o tomou. Bendito 

seja o nome do Senhor! 

 
DIRETORIA DO CONSELHO - A nova diretoria do Conselho da ICI ficou assim 

estabelecida: Presidente: Rev Edson Fernando de Almeida; Vice-presidente: 

Eurico Marchon; 1 secretária: Nely Mures; 2 secretária: Myrza Wanderley; 

Tesoureira: Cely Soares. 

 

CONSELHO DO CREI - A presidente do Conselho Consultivo do CREI, Lucilia 

Ramalho, convoca o(a)s componentes do conselho para uma reunião na próxima 

terça-feira, às 18:00h,  pontualmente aqui na ICI. 

 
PARABÉNS NICHOLAS -  Nosso querido Nicholas Marchon, filho de Eurico 

Marchon, conclui sua graduação em Microbiologia pela UFRJ, colando grau na 

ultima sexta-feira. Fez prova para o mestrado e garantiu sua vaga na mesma 

UFRJ. Parabéns ao nosso lindo Nicholas. Que Deus o abençoe e ilumine sempre! 

  
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 17: Marisa da Silva e Sousa; dia 20: Elena Isabel 

Martins Pedro, Maritza Dutra Motta; dia 22: Vera Cristina Telles Pinto; dia 23: João Pedro 

Martinez Pinheiro.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas 

bênçãos. 

 

NOSSAS ORAÇÕES - Oremos durante a semana por nossa querida Samira (internada no Hospital 

Panamericano) e José Vilella  (internado na Clínica São José). Que Deus os ilumine e abençoe.  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Êxodo 17.1-7, 

Salmo 95, Romanos 5.1-11, João 4.5-42. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Aline; noite: Mariana e Marcelo; Próximo domingo: 

manhã: Rosa Dulce; noite: Wania. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos: às 10:30h e 19:00h 

 


