
NOTAS IMPORTANTES 

 
UM GIGANTE DA DELICADEZA E DO AMOR  -  A ICI chora a perda de um filho muito querido, José Villella 

(esposo de Zilah Simões).  A vida de José foi um entrelace de amor, carinho, doação e delicadeza. Um grande servo do 

Deus altíssimo que viveu para servir, que serviu para viver. Amado  pelos familiares e amigos,a lembrança que José deixa 

em todos os corações é a de um homem íntegro, ético e apaixonado pela vida. Vai José, vai ao encontro dAquele cujo 

rosto você refletiu! Vai aos braços do Misericordioso, de onde você hauriu esta gritante solidariedade que marcou  sua 

vida do começo ao fim. A ICI chora com seus familiares e amigos. São lágrimas de saudade e tristeza,  lágrimas que 

certamente regarão o jardim da nossa bondade e  amor, essas virtudes pelas quais você viveu até o ultimo minuto deste 
pequeno pedaço de uma existência, que pela loucura da fé,afirmamos em Deus,  está apenas começando. Vai José! Que 

fique o teu exemplo de amor. 

 

HUGO ASMANN -  Faleceu no dia 22 de fevereiro o teólogo católico brasileiro Hugo Asmann.  Asmann foi  um dos 
primeiros teólogos a utilizar as categorias das ciências no discurso teológico. Foi um crítico dos pressupostos teológicos 

do capitalismo liberal e da absolutização do mercado, ou "idolatria do mercado", que, segundo sua visão, impõe o 

sacrifício de vidas humanas. Sua vida foi dedicada à luta contra a pobreza e a exclusão social, conclamando a Igreja e a 

sociedade a assumirem esta luta.  Uma das grandes lutas do Hugo Assmann foi salvar a Igreja, a academia e a sociedade 
do cinismo e insensibilidade diante da realidade de injustiça e opressão. Ele se foi. Cabe às gerações mais novas 

assumirem essa tarefa e o desafio de unir o compromisso existencial pela causa dos mais pobres e oprimidos/as e a 

seriedade de um pensamento crítico que não se contenta com aplausos fáceis e nem tem medo de dizer verdades 

inconvenientes e perigosas. (fonte: Wikipedia e  Jung Mo Sung, in Adital) 

 

REUNIÃO DA DIACONIA – Hoje, após o culto da manhã, os diáconos da ICI terão sua primeira reunião do ano com o 

pastor Edson.  Os membros efetivos da ICI interessados em colaborar com este trabalho estão convidados a participar.  

Tragam sugestões! 

 

PARABÉNS ANNA PAULA -  Na ultima quinta-feira, na Fundação Oswaldo Cruz,  nossa querida Anna Paula 

Florenzano defendeu tese de doutorado com o seguinte título: Do corpo que lamenta ao corpo que grita:  análise de uma 

proposta de atendimento a mulheres com dor crônica e histórias de violência. A tese foi aprovada  com muitos elogios 
pela  originalidade, coragem, e profundidade com que a autora trabalhou tema tão atual e desafiador.  Parabéns Anna 

Paula! 

 

ASSEMBLÉIA DO CREI – A Presidente Lucília Ramalho, convoca os membros da Assembléia do CREI a participarem 
da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no próximo domingo, dia 09, após o culto da manhã.  

 

REUNIÃO DO CONSELHO – Todos os presbíteros e presbíteras estão convocados para a reunião do Conselho a 

realizar-se na próxima terça-feira, às 20:00h pontualmente. 
 

GRUPO PAUL TILLICH – Na próxima terça-feira o grupo Paul Tillich retomará suas atividades. O primeiro encontro 

do ano acontecerá às 18:30h, para confecção da agenda de estudos para o primeiro semestre. 

 
ATUALIZAÇÃO TEOLÓGICA - O centro ecumênico brasileiro de experiências pastorais está promovendo o seu 27 

seminário de atualização teológica, entre os dias 01 a 04 de maio, na cidade de Jundiaí, SP. A temática do encontro será: 

virtualidade, juventude e ecumenismo em tempos de globalização. Confira o folder no mural da ICI.  

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 05: Herta Spiegel; dia 08: Rafael Carijó Lucas, Affonso Ferrario.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Ezequiel 37.1-14, Salmo 130, Romanos 
8.6-11, João 11.1-45. 

  

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Tereza; noite: Wania; Próximo domingo: manhã: Márcia; noite: Liliane e 

Paulo Edson.  
 

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

 
 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: 

 às 10:30h e 19:00h 


