
NOTAS IMPORTANTES 

 
POSSE DO CONSELHO DA ICI – Hoje no culto da noite, serão ordenados e ou investidos no ofício do 

presbiterato os seguintes irmãos e irmãs: Amaury Costa, Ana Maria Fidelis Rezende, Anderson Amaral, 

Arthur Carrano Carijó, Cely de Souza Soares, Elizete Pires dos Santos, Edgard de Souza Nogueira, Eurico 

Marchon Neto, Gabriela Brandão Wagner, Jether Pereira Ramalho, Myrza Wanderley da Silva, Neli 

Ferreira Mures, Regina Maciel e Theodoro Reis Brito. Bendito seja Deus! 

 

HÁ UM HOMEM ENVIADO POR DEUS CUJO NOME É JETHER RAMALHO -  Ele não é a luz, 

mas em sua vida se entrecruzam divinos e humanos raios luminosos. Ele é um pastor de Esperanças, no dizer 

de Rubem Alves. Um Sábio, no dizer de Leonardo Boff.  Ele convive há mais de cinqüenta anos com uma 

bendita mulher, símbolo do vivificante serviço amoroso, Lucilia Ramalho.  No dizer de Carlos Mesters, estes 

guerreiros da justiça e da paz lembram e atualizam o casal bíblico Sara e Abraão. A Igreja Cristã de Ipanema 

reconhece em Jether Ramalho um verdadeiro pastor. E a forma  que esta comunidade encontrou para 

expressar esse reconhecimento foi conferir a este irmão querido  o título de presbítero honorário. Qualquer 

título conferido será nada ante a grandeza humilde e servidora de Jether Ramalho.  Mas, que céus e terra nos 

ouçam: Jether Ramalho nos põe mais próximos do Deus de Jesus, o Deus dos pobres, o Deus dos pequenos, o 

Deus da justiça e da bondade.   

 

REVERENDO CARLOS ALBERTO CHAVES FERNANDES – Ministro da Igreja Anglicana, traz a 

mensagem no culto da noite ao coração da ICI.  Beto, como carinhosamente é conhecido, tem sido um 

companheiro da  nossa comunidade. Sua transferência da Igreja Presbiteriana do Brasil para a Igreja 

Anglicana terá um momento importante no próximo dia 06 de agosto, quando receberá do  Bispo da Diocese 

do Recife, Dom Robinson Cavalcanti,  a  ordenação presbiteral.   Para esta cerimônia estamos todos 

convidados.  Dia 06 de agosto, às 17:00h, à Rua Guimarães Natal,  25, Copacabana.  Que Deus ilumine e 

abençoe o seu servo e todos os seus familiares.  

 

CLASSE PAUL TILLICH –  Nesta próxima terça-feira o grupo continuará seus estudos no livro de Karen 

Armstrong, A Bíblia, com foco no capítulo 4, Midrash. Terça-feira, às 18:30h.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na próxima 4
a
. feira, às 15 horas teremos o nosso encontro quinzenal na 

residência da Eunice Simões. Todos são convidados. O endereço: rua Francisco Otaviano, 23/201 – 

Copacabana. 

 

OBJETOS ESQUECIDOS NO HOTEL SÃO MORITZ –  Depois de alguns avisos no Boletim e nenhuma 

procura, comunicamos que os objetos esquecidos no Hotel São Moritz por ocasião do último Encontro serão 

doados ao CREI para serem vendidos no próximo bazar.  Se você conhece alguém que esqueceu alguma coisa 

e ainda quiser reaver algum pertence,  o prazo termina no próximo domingo .  Os objetos encontram-se na  

Secretaria da ICI. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Diego Antonio Ferreira Villa, Frederico Carlos Porto Vidal; 

dia 25: Liana Marchon; dia 26: Maria da Penha Mello Ferrari.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

CESTA BÁSICA – No próximo domingo estaremos recebendo os itens para a cesta básica. Não se esqueça 

da sua colaboração. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Isabel; noite: Bruno; Próximo domingo: manhã:  Lya;  noite: 

Mariana e Marcelo. 

 

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

 

 

 

 


