
NOTAS IMPORTANTES 

 
JETHER RAMALHO: UMA PRESENÇA NO 

TEMPO - Na próxima terça-feira temos encontro 

marcado no Bennett, às 19:00, no auditório Audo-
visiual. Com a presença de Rubem Alves, Leonardo 

Boff e tantos outros amigos e amigas do casal 

Lucilia/Jether Ramalho, celebraremos o lançamento 

do livro Uma presença no tempo, que descreve a vida 
e a obra do nosso querido presbítero emérito. O livro 

será vendido ao preço de R$ 25.00 (vinte e cinco 

reais). A Igreja Cristã de Ipanema eleva as mãos aos 

céus em agradecimento a Deus por esta linda 
iniciativa do Prof. José Ricardo Ramalho, que 

permitirá às gerações atuais e futuras conhecerem as 

diferentes faces deste profeta da ecumenicidade e da 

inclusão social. Viva Jether Ramalho!   
 

RUTE PERANDINI – Nossa querida irmã Rute 

Perandini concluiu, no ultimo mês, seu processo de 

formação em psicanálise pelo Círculo Brasileiro de 
Psicanálise (CBP-RJ), tornando-se membro efetivo 

de uma das mais importantes escolas de psicanálise 

do Rio de Janeiro.  Apresentando trabalho final sobre 

O ideal de completude: a busca do objeto de desejo, 
Rute deu um lindo passo na realização do antigo 

sonho de tornar-se psicanalista. Bendito seja Deus 

por esta conquista tão linda da nossa querida amiga e 

irmã. Parabéns Rute!  
 

JARDINAGENS TEOLÓGICAS - É o título do 

novo livro do Pastor Edson escrito em parceria com o 

teólogo metodista friburguense, Ricardo Lengruber. 
O trabalho reúne textos de temáticas diversas escritos 

sob um olhar teológico que quer comunicar-se com a 

cultura do tempo presente. O livro pode ser adquirido 

com os diáconos da ICI, ao preço de R$ 10.00 (dez 
reais).  

 

COMUNHÃO NO RECREIO – No dia 07 de maio, 

no prédio do casal George e Ângela, no bairro do 
Recreio dos Bandeirantes, será aberto um canal de 

comunhão e diálogo inspirado nos saudosos 

encontros na casa da Cely.  A idéia é criar um espaço 

de troca de experiências, de congraçamento e oração. 
Se você conhece alguém que more na zona Oeste - 

Barra, Recreio, Jacarepaguá, Santa Cruz, Ilha de 

Guaratiba -que tenha interesse em entrar nessa roda 

bonita que está se formando, tendo como ponto 
catalisador a residência do casal Ângela e George, é 

só indicar e enviaremos nosso convite amoroso.  

 

ORA ET LABORA: EM BUSCA DE UMA 
ESPIRITUALIDADE INTEGRAL - Este é o tema 

do próximo encontro ecumênico da ICI a ser 

realizado entre os dias 18 e 20 de junho, na cidade de 
Guapimirim. Escolhemos o lema beneditino Ora et 

labora, como um símbolo para refletirmos esta 

temática candente, para nos ajudar a fazer frente aos 

dualismos excludentes que habitam nossas mentes e 
corpos e que nos adoecem tanto. Vamos nessa? 

Façam suas inscrições com os diáconos de plantão: 

Eis os preços: Inscrição: R$ 20:00, Pousada: R$ 

160,00 por pessoa, crianças até 5 anos grátis; de 6-10 
anos: R$ 80,00, a partir de 11 anos preço de adulto.  

Não deixe para a última hora, pois se fizer hoje 

poderá parcelar em 3 vezes.  Alugamos um micro-

ônibus e o preço é R$ 40,00 por pessoa.  Coloque, 

portanto, sua preferência na hora da inscrição.    
 

LUZ PARA MEUS PASSOS - Como anunciado no 

último Notas Importantes é possível baixar pela 

internet o devocionário Luz para meus passos escrito 
pela nossa querida irmã Elisa Gusmão, presbítera da 

Igreja Reformada Unida da Inglaterra. Trata-se de um 

lindo trabalho, com a sensibilidade de uma mulher 

cuja vida sempre esteve voltada para Deus e os 
pequenos deste mundo.  Elisa tem uma ligação muito 

forte com nossa comunidade. Os passos para ter 

acesso ao livro estão descritos com clareza no blog da 

ICI:igrejacristadeipanema.wordpress.com      
Lembrando que a renda oriunda da venda do livro 

será destinada ao CREI.  

 

PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO – Amanhã, às 
18:00h, na classe Paul Tillich, o estudo dos quatro 

elementos fundamentais da ciência teológica: 

confiança, conhecimento, amor e esperança.  Logo 

após o estudo, o mergulho no silêncio e na 
contemplação do Sublime Amor: o momento da 

meditação. Junte-se a nós! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 
Beatriz de Macedo Zappa; dia 03: Lucca Nogueira 

Czmarka, Pedro Augusto Rizzo; dia 04: Roberto 

Roland Rodrigues da Silva Junior; dia 06: Eurico 

Marchon Neto, Margareth Wright de Alencar; dia 08: 

Rev. Mozart Noronha Melo.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as 

suas bênçãos. 

 
BAZAR BENEFICENTE DO CREI – Entre os dias 

21 a 27 de maio.  Estamos aceitando doações de 

roupas novas e usadas em bom estado, utensílios 

domésticos e de decoração, brinquedos, etc.  
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Teresa; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Izabel: 

noite: Marcelo e Mariana. 
 

MEDITAÇÃO - Terás dificuldade em rezar se não 

souberes como. Temos de nos ajudar a rezar: em 

primeiro lugar, recorrendo ao silêncio, porque não 
podemos pôr-nos na presença de Deus se não 

praticarmos o silêncio, tanto interior como exterior. 

Não é fácil fazer silêncio dentro de nós, mas é um 

esforço indispensável. Só no silêncio encontraremos 
novas forças e a verdadeira unidade. A força de Deus 

tornar-se-á a nossa, para realizarmos todas as coisas 

como devemos; o mesmo acontecerá com a unidade 
dos nossos pensamentos aos Seus pensamentos, a 

unidade das nossas orações às Suas orações, a 

unidade das nossas ações às Suas ações, da nossa 

vida à Sua vida. A unidade é o fruto da oração, da 
humildade, do amor.  {Madre Teresa de Calcutá} 

 

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL - Cultos: 

domingos às 10:30 e 19:00h. Classe Paul Tillich: 

segundas às 18:00h.  Meditação: segundas às 19:00h. 
 


