
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
D. LENI: O TESTEMUNHO DE UMA VIDA  -  Escrever sobre Leni Gusmão é equivalente a escrever a história 

da Comunidade Cristã de Ipanema. A primeira vez que a vi foi num domingo, em meados de outubro de 1962. Lá 

estive como pregador no culto matinal  para o grupo fundador do que seria, em rápida sucessão, a  Congregação 
Presbiteriana de Ipanema, e logo a Igreja Presbiteriana de Ipanema. Eu era um candidato ao ministério, e acabava de 

chegar de uma temporada de dois anos de pós-graduação nos Estados Unidos - e Ipanema era onde o Presbitério do 

Rio de Janeiro queria me colocar. Fiquei impressionado pelo dinamismo e motivação daquele núcleo inicial. Gente de 

respeitável QI. Eram todos líderes. E entre eles, Leni, que segundo o que me disseram, era "pau para toda obra". 
Em pouco tempo ficou evidente para mim que a expressão significava, em termos bíblicos, que ela era  "como árvore 

plantada junto a ribeiro de águas, e tudo quanto fizer prosperará". Por minha vez, dado o meu intenso envolvimento 

com o núcleo, também em rápida sucessão, fui licenciado, ordenado e instalado como o primeiro pastor da 

comunidade. E juntos prosseguimos nadando contra a maré e voando contra os ventos numa jornada histórica, 
durante um dos mais tumultuosos períodos da vida nacional. Leni nos impressionava, apoiava e inspirava como 

exemplo de convicção, compaixão e compromisso. Como assim?    

Convicção? Leni sempre soube quem é o seu Senhor.  Sempre soube em quem tem crido. O teólogo Soren 

Kierkegaard ensinava aos racionalistas da Europa que "Deus não é uma verdade que se prova, mas um ser em relação 
ao qual se vive." Isso nunca foi novidade para Leni. Sempre lhe foi verdade encarnada e criativa, no lar, no convívio 

social e na igreja. Compaixão? Como o seu Mestre, sempre enfrentou o mundo de coração aberto e braço estendido, 

sempre com uma palavra de esperança e trabalho de amor. Compromisso? Leni é um lídimo exemplo de 

perseverança, como serva que não enterra talentos. É para ela a palavra do Senhor da Seara:"No pouco foste fiel, 
sobre o muito te colocarei". De fundadora a presbítera. De presbítera a pastora. Queimando etapas, rompendo 

barreiras, na jornada, sem distrações, avançado com a comunidade, seguindo o nosso Guia e Redentor, na certeza  de 

que "os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias; correrão e não se cansarão; 

caminharão e não se fatigarão". Feliz aniversário, Leni. E aquele abraço do seu velho amigo e pastor. Jovelino 
Ramos. 

 

CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS  – Hoje no culto da noite estaremos comemorando os aniversários da  pastora  

Leni e dos pastores  Leonardo e Pedro. De maneira especial celebraremos os 86 anos de vida da nossa Pastora Leni, a 
serem completados na próxima terça-feira. 

 

DIACONIA DA ICI - A presidente Wania Dias Carvalho convoca os diáconos e diaconisas para uma breve reunião 

hoje, às 17h30m.  
 

CLASSE PAUL TILLICH – Dá continuidade à reflexão do texto Crítica e Profecia: a filosofia da religião em 

Dostoievski, da autoria do filósofo Luiz Felipe Pondé. Quarta-feira, às 18:30h. Participe! 

 
LEITURAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Números 21.4-9, Salmo 107.1-3, 17-22, Efésios 

2.1-10, João 3.14-21. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 17: Pastora Leni Maria Hoeschl de Gusmão; dia 21: Zenon Juvenal 
Bertola Oliveira.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

BAZAR DO CREI – Entre os dias 5-7 de abril teremos o  bazar do CREI. Estamos aceitando artigos novos e usados, 

tais como: roupas, sapatos, artigos domésticos, eletro-eletrônicos, brinquedos, etc. tudo em bom estado de uso.  
 

SÃO MORITZ – Já temos os preços para o nosso Encontro no Hotel São Moritz que acontecerá entre os dias 29-31 

de maio.  Seguem os preços:  Apto - Single (sozinho) R$260,00;  Apto Duplo, Triplo ou Quádruplo R$220,00, por 

pessoa;  crianças de 5 a 11 anos R$ 100,00; a partir de 12 anos preço normal. As inscrições já podem ser feitas a 
partir de hoje com  os diáconos.  Esse valor será acrescido da taxa de inscrição.  Maiores informações nos próximos 

boletins. 

 

AGRADECIMENTO A Da. HERTA – Da. Herta ao completar 80 anos, pediu como presente de aniversário 
gêneros alimentícios para serem doados aos trabalhos sociais da Igreja.  Muito agradecemos por este gesto tão bonito. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Izabel: noite: Mariana e Marcelo; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Wania. 

 

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 


