
NOTAS IMPORTANTES 

RUBEM  ALVES                                         
    Nem bem deixaste o Seminário como aluno laureado e 
jovem Mestre, tu visitaste nossa Casa trazendo debaixo do 
braço uma tese original, que não poderia ser isenta de crítica 
ao Reformador de Genebra, o contraponto dos novos tempos 
que trazias com tua vinda. E silenciosamente ou com 
espalhafato, assim registramos com admiração e respeito o teu 
definitivo ingresso na vida do Brasil que pensa e de nossa 
pequenina Igreja Protestante: Habemus Papam! Foi a tua 
escrita inaugural e os grandes livros que seriam o alicerce 
teológico de tua e de nossa vida. Mas, à medida que o tempo 
passou, não se complicou a mensagem que tinha a ardência de 
uma banda de metais: ias mais fundo enquanto desbastavas o 
excesso que entulhava a livre corrente de teu pensamento. 
Como objeto da Teologia, nada era indiferente se esbarrasse, 
ainda que suavemente, nos desejos do ser humano, desde os 
problemas da infância, da educação, do entretenimento até à 
morte. E nós imaginávamos que fustigavas tua inteligência, até 
chegares à nova idéia pretendida, que poderia ser um livro não 
intelectualizado, segundo o vulgo, até às preciosas palavras de 
ordem, em que davas, por exemplo, um novo sentido à 
saudade... Ou divagações sobre futebol. E observações sobre 
os hinos protestantes. 
   Tu que mergulhaste na morte, como no prefácio de meu 
magro livro Colarinho de Padre, aborrecido com a intimidade 
dessa Loba, com certeza a investigaste, só não de todo 
satisfeito porque já não podias partilhar tua luz com os 
discípulos esparramados nos insuspeitos lugares. Quem sabe se 
o Papa Francisco não é um deles que lê o teu saber com humor 
diferente do Papa anterior que renunciou seu cargo?     A 
verdade, Rubem, é que tivemos tempo, o longo tempo de teu 
sofrimento para ajeitarmos nossa vida à fria constatação de 
que a orfandade que azeda nossa boca durante o metabolismo 
de tua partida, é do exato tamanho de tua grandeza.    Assim 
ruminamos a tua perene lição: CARPE DIEM!    JONAS REZENDE 
                                                                                                                                                          
ICI: 51 ANOS DE VIDA –  Nossa querida comunidade estará em 
festa no mês de agosto.  No primeiro domingo, dia 03, à noite, 
receberemos a visita do Pr André Decotelli, ministro para o 
trabalho com crianças na Primeira Igreja Batista do Rio de 
Janeiro. Além de teólogo, André está prestes a concluir seu 
mestrado em filosofia pela UFF. No segundo domingo, dia 10, o 
pregador do culto da noite será o Rev. Pedro Alonso Puentes 
Reyes, ministro da IECLB, pastor da Paróquia Bom Samaritano. 
No terceiro domingo, pela manhã, teremos programação 
especial no culto da manha, com apresentação musical de 
Miriam Guimarães, acompanhada pelo violonista Samuel de 
Pádua.  No dia 24, teremos apresentação especial do Coral  
Myrza Wanderley no culto da noite. Para finalizar o mês tão 
especial, teremos o grande encontro no Hotel São Moritz entre 
os dias 29 e 31 de agosto. 
 
NO ESSENCIAL, UNIDADE; NAS DIFERENÇAS, LIBERDADE; EM 
AMBAS AS COISAS, O AMOR – Eis o tema do próximo encontro 
da Igreja Cristã de Ipanema no Hotel São Moritz, entre os dias 
29 e 31 de agosto. O valor da inscrição é de R$ 30.00 (trinta 
reais).  Valor da hospedagem:  
R$ 460,00 (adulto sozinho no quarto de solteiro). 

R$ 350,00 cada adulto no quarto duplo (2 adultos no mesmo 
quarto). 
R$ 320,00 cada adulto no quarto triplo ou quádruplo (3 ou 4 
adultos no mesmo quarto). 
Cortesia de duas crianças até 12 anos no mesmo quarto de dois 
adultos pagantes. 
Forma de pagamento: 03 X iguais (julho, agosto e setembro). 
As reservas devem ser feitas com Rodolfo através do telefone 
2239-4445. Quem quiser efetuar o pagamento na própria 
Igreja, poderá fazê-lo com a secretária da ICI, Rute.  Havendo 
interesse, alugaremos um micro ônibus de 30 lugares.  O 
aluguel do ônibus é R$ 1.800,00, montante que será dividido 
entre as pessoas interessadas. Por isso pedimos que os 
interessados se manifestem  o mais rápido possível,  porque 
temos que dar um sinal no valor de 30% do valor do aluguel do 
veículo. 
 
RUBEM ALVES, CULTO IN MEMORIAN – No próximo domingo, 
no culto da manhã, elevararemos aos céus um canto de 
gratidão ao Pai pela vida do teólogo, educador e poeta Rubem 
Alves.  
 
ICI EM AÇÃO – Nesta manhã o Pastor Edson trará a mensagem 
à Igreja Metodista do Jardim Botânico, nas comemorações do 
aniversário daquela comunidade irmã.  
 
VIDIGAL – O pastor Leonardo e equipe comunicam que em 
virtude da Maratona que haverá no Vidigal não haverá 
atividades hoje, devendo retornar no próximo domingo. 
 
CLASSE PAUL TILLICH -  Encerra-se amanhã o ciclo de aulas 
sobre a Cabala Cristã, com o Prof. Kadu Santoro. Logo após, 
momento de Meditação Cristã. Na primeira segunda-feira de 
agosto nossa Classe receberá a presença do Prof. Marcio 
Capelli, professor do Seminário Batista do Sul para falar sobre o 
diálogo teologia e literatura a partir do texto de José 
Saramago.  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Maria Neide Ferreira 
Leite; dia 28: Rosana Montenegro Martins da Silva, Rafaela 
Imbuzeiro Duarte Bodstein; dia 28: Ângela do Nascimento 
Carvalho; dia 29: Flávia de Macedo Amaral Lopes, Fátima Maria 
Mendes Nogueira; dia 30: Ana Julia Mures Esteves Lopes, José 
Alouysio Chaves; dia 02.08: Márcia Herculano Velasco.  
Parabéns aos aniversariantes. 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima de oração da tia 
Eunice será na residência de Miriam Guimarães. O horário: 
15:00h. Endereço: Rua Barão da Torre, 620 apto 401 – 
Ipanema.  
 
CHURRASCO EM BENEFICIO DAS BOLSAS  DO ENCONTRO – No 
dia 16 de agosto teremos um grande churrasco na residência 
da Cely.  Preço: R$ 35,00 com bebidas à parte.  Horário: 14:00h. 
Os convites estão à venda com Antonio, no culto da noite. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: Dimas; 
Próximo domingo: manhã: Lya; noite: Eliezer. 
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