
NOTAS IMPORTANTES 

 
TRAGÉDIA DE SANTA MARIA - Desde o último domingo, todos e todas temos chorado a morte dos 

filhos e filhas de Santa Maria. Continuemos unidos nesta compaixão silenciosa, orando sem cessar na 

esperança de que o sopro do Espírito se faça sentir no coração de cada família dilacerada pela perda de 

seu(s) rebento(s) de amor.    Um texto sensível e amoroso de Leonardo Boff, escrito no auge da dor, fala-

nos do outro lado da triste partida dos meninos e meninas de Santa Maria: a sua chegada ao coração do 

Pai de infinita misericórdia.  (...) Assim é com todos os que morrem.  Às vezes é desesperador saber sob 

que condições partiram e saíram deste mar da vida. Mas o decisivo mesmo é estar seguros que 

chegaram, sim, que de fato chegaram ao porto feliz. E quando chegam, caem, bem-aventurados, nos 

braços de Deus-Pai-e-Mãe de infinita bondade para o abraço infinito da paz. Ele os esperava com 

saudades, pois são seus filhos e filhas queridos  navegando fora de casa. Tudo passou. Já não precisam 

mais navegar, enfrentar ondas e vencê-las.  Alegram-se por estarem em casa,  no Reino da vida sem fim. 

E assim viverão para sempre pelos séculos dos séculos.  Um segundo texto, escrito por Dom Demétrio 

Valentini, nos convida a avançar nesta dor que parece não ter fim e começar a transformá-la em algum 

elemento de transformação.  Transformar esse mar de sofrimento em luta, em batalha contra todas as 

fontes que exalam diferentes fumaças tóxicas que continuam ceifando milhares de vidas no nosso país.  

Diz D. Demétrio, (...) Impressiona a constatação de que a grande maioria das vítimas deste incêndio, 

não morreu queimada. Morreu por inalar fumaça tóxica produzida pelo fogo. Esta circunstância é 

carregada de simbolismo. Quando se queimam valores, se abandonam critérios éticos, se esquecem 

recomendações da prudência e da sabedoria tradicional, o perigo mora nas consequências! Parece 

inócuo prescindir destas referências. Mas, a seu tempo, o resultado se manifesta. É urgente identificar 

onde mora na sociedade de hoje a fumaça tóxica que ceifa vidas e impede sua realização plena. Que este 

triste episódio de Santa Maria sirva de alerta a todos.  Que Deus nos livre do esquecimento que é tão 

próprio da cultura tupiniquim. O país se enfurece diante da tragédia e em poucas semanas vive como se 

ela não tivesse acontecido. E nenhuma porta se abre. E não chegamos a renascer de nossas cinzas.  

Teremos coragem de encarar as artimanhas do ‘jeitinho brasileiro’, das ‘gambiarras dos bondes de santa 

Tereza’, que estão presentes em quase todos os campos da nossa cultura? Teremos coragem de 

responsabilizar os representantes do poder publico? Eis a questão, não há outra forma de honrar os jovens 

de Santa Maria se não saindo do silêncio hipócrita, aquiescente com esta nossa cultura da morte.  A 

compaixão é mais, muito mais que uma simples comoção momentânea. A compaixão é doer-se com o 

outro até que sua dor não doa mais, até que sua morte se transforme no seu contrário: vida, ressurreição.  

{Edson} 

 

AGRADECIMENTO – O Pastor Edson agradece ao Pastor Leonardo pela condução serena e tranquila 

da ICI neste período de férias. Também ao Pastor Sérgio pela presença no púlpito num dos domingos. 

Louvado seja Deus! 

 

REUNIÃO DO CONSELHO – O Conselho da ICI está convocado para a sua primeira reunião do ano. 

Amanhã, 4 de fevereiro, às 20:00h, pontualmente. 

DOMINGO DE CARNAVAL – No próximo domingo não teremos o culto da noite em virtude das 

dificuldades no trânsito.  Teremos apenas o culto da manhã.  

TEMA DO PRÓXIMO DOMINGO – Transfigurar a vida – Lc 9.28-36. 

AGRADECIMENTOS - O CREI agradece a Sérgio Paulo Berto e Eula Maciel Cockell pela doação dos 

aparelhos de DVD.  Ainda estamos necessitando de um aparelho.  Alguém se habilita? 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Elaine Mures Gomes; dia 05: Maria Eugenia 

Urrestarazu; dia 07: Simone Ribeiro Corrêa; dia 08: Luzimar Tavares da Silva.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Rute e José Alouysio; Próximo domingo: 

manhã: Samira. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h e 19:00h. 


