
NOTAS IMPORTANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A próxima reunião de oração será na próxima quarta-feira, dia 30, às 

15:00hs na  residência de Crystiane N. A. Lima Duque Estrada.  O endereço: Rua Bartolomeu 

Mitre, 72 apto 202 – Leblon. 

VISITANTES – Estiveram conosco no domingo passado os seguintes visitantes: Aline Palhano 

Rocha e Danilo Souza Mendes de Vasconcellos.  A eles as nossas boas vindas. 

CLASSE PAUL TILLICH  E MEDITAÇÃO CRISTÀ -  Amanhã é dia de Classe Paul Tillich, às 18:30h, 

pontualmente.  Logo em seguida, sob a orientação do teólogo Alessandro Akil, reúne-se o 

grupo de meditação cristã, às 20h.  

CHÁ EM BENEFÍCIO DO CREI – O chá em beneficio do CREI será no dia 7 de novembro, às 15:00 

na Av. Delfim Moreira, 662 – Leblon.  Os convites já estão à venda por R$ 35,00. Adquira o seu. 

ENCONTRO NA SERRA -  Nosso encontro em São Moritz está acontecendo desde a sexta-feira. 

São mais de cem pessoas, incluindo as crianças. Ore pelo retorno do grupo hoje à tarde. Que 

cheguem todos e todas em paz.  

CONIC RIO -  A nova diretoria do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, regional Rio de 

Janeiro (CONIC-Rio), foi eleita no sábado, 28 de setembro, em assembleia com a participação 

dos representantes das igrejas-membro, realizada na sede da entidade ecumênica, no bairro 

do Catete. A diretoria eleita do CONIC-Rio ficou assim constituída: presidente, pastora 

Lusmarina Campos Garcia, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB); vice-

presidente, reverendo Daniel Rangel Cabral, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB); 

secretário, reverendo José Roberto Cavalcanti, da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil (IPU), 

segundo secretário, padre Fábio Luiz, tesoureira, professora Maria Teresa Cardoso, da Igreja 

Católica Apostólica Romana (ICAR). 

COMENTÁRIO À PARÁBOLA DO FARISEU E DO PUBLICANO  ( texto do evangelho de hoje) - Os 

dois homens ocupam lugares diametralmente opostos no decorrer da parábola. A primeira 

oposição é quanto ao status social, como vimos. O fariseu introduz uma segunda oposição, no 

domínio da moralidade e da credibilidade. Uma terceira oposição é a oração do publicano que 

não tem nada a ver com a do fariseu. Por fim, tudo termina na antinomia do par justificado-

não justificado, reforçada pela do par humilhado-elevado. Ora, qual é o fruto da vinda do 

Cristo entre nós? A constituição de um Corpo no qual cada um é solidário com todos os outros, 

um corpo que se mantém unido pelo amor. Quando falamos em "comunhão dos santos", 

queremos dizer que o valor da vida vivida por Pedro pertence a Paulo, que tudo é comum, que 

ninguém pode apropriar-se do "bem" que pratica. A Ação de graças do fariseu era falaciosa: 

apropriava-se do bem praticado, enquanto a verdadeira Ação de graças consiste em 

desapropriar-se. Assim, em vez de se fazer um só com os "outros homens", o fariseu 

distinguiu-se deles, pôs-se à parte, fora do Corpo dos "justificados". Por querer guardar para si 

os próprios méritos, tornou-se incapaz de fazer seus, os "méritos" de um Outro: o Cristo. O 

que vai ainda mais longe: ao comparar-se com os outros, com o publicano particularmente, o 

fariseu fez um julgamento, pronunciou-se sobre o seu próprio valor e o valor dos outros. E ao 



fazer isto tomou o lugar do juiz, ocupou o lugar de Deus. Deus, no entanto, é o único que 

poderia justificá-lo. { Marcel Domergue} 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Marly Rodrigues Fernandes; dia 28: Tatianal Lopes 

Cardoso; dia 29: Anne Kelly Silva Prado; dia 31: Tatiana Martins Pedro Coutto.; dia 01.11: Rute 

Teresinha Pinto; dia 02: Eunice Pereira Rodrigues Simões.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO; manhã: Celso; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Eliezer. 


