
NOTAS IMPORTANTES 
 
QUE SAUDADE!  Nossa presbítera Myrza Wanderley 
foi levada aos braços do Pai na última segunda-feira, 

dia 24 de agosto. Eram três horas da tarde quanto foi 

tomada pelo Sopro divino e mergulhou naquela 

maravilhosa graça a qual, com voz não tão afinada, 
cantara durante toda sua existência terrena.  

Escandalosamente tomada pelo desejo de servir, nossa 

querida Myrza tatuou em nós um pedaço de si. Ô 

saudade, meu Deus! O amor que trazia em si era maior 
que seu coração pequeno.  Quase fora levada aos céus 

em ocasiões passadas. Por mais de uma vez uma 

pequena caminhada acabara numa das UTIs 

cardiológicas do nosso bairro.  Hoje, sabemos, o Pai 
retardou o chamado à bem aventurança eterna para que 

Sua filha fizesse a ultima grande passagem com o 

coração plenamente reconciliado, pacificado, 

mergulhado em amor.  Assim deixou-nos Myrza indo 
ao encontro do Pai de infinita bondade. Haja lágrima 

pra tanta saudade, haja lágrima pra tanta gratidão. 

Bendito sejas, Deus de todo amor! 

 
LANÇAMENTO DE LIVRO - A vida prossegue, 

crianças continuarão nascendo, muitos filhos hoje 

mesmo serão gestados.   Na noite deste domingo de 

saudade nossa ICI abre as portas para acolher o jovem 
teólogo Alessandro Rocha e seu filho mais novo, o livro 

Deus entre gestos, cenas e palavras: relações entre 

teologia e arte.  Doutorando em teologia na PUC-Rio, 

Alessandro nos trará a palavra no culto da noite 
chamando-nos ao tema de seu última publicação.  É 

ministro de tradição batista e enche nosso coração de 

esperança naquele sonho de que as comunidades do 

protestantismo histórico reencontrem a tradição que fez 
da fé evangélica um clarão de liberdade e igualdade 

desde o alvorecer do século XVI.  Ao Alessandro, o 

abraço acolhedor e amoroso da ICI! 

 
ENCONTRO DA ICI - Espírito de Deus, vem sobre 

nós! Em busca de uma espiritualidade para o nosso 

tempo. Eis o tema do próximo encontro da ICI, em 

Araruama na Pousada Abel, entre os dias 25 e 27 de 
setembro.  Faça o quanto antes a sua inscrição, com um 

dos diáconos de plantão. Forma de pagamento: Para 

pagamentos efetuados até 06/SET: Preço por adulto 

R$160,00. Entrada R$ 30,00, saldo finalizado até 
06/set. Preço por criança: 0 a 5 anos – livre; 06 e 07 

anos: R$80,00; 08 a 10 anos: R$110,00.  Para 

pagamentos a serem efetuados de 07 a 20/SET: Preço 

por adulto: R$180,00, Forma de pagamento: Entrada 
R$30,00 e saldo finalizado até 20/SET; Preço por 

criança: 0 a 5: livre, 06 e 07 anos:R$90,00; 08 a 10 

anos: R$120,00.  As pessoas que quiserem um contato 

prévio com a pousada podem fazê-lo pelo site: 
www.abel.org.br/casa_abel_araruama.html. Os 

interessados em ir de ônibus devem manifestar-se com 

urgência. pois, caso tenhamos numero suficiente 
alugaremos um micro-ônibus.  Informamos também que 

teremos um casal de recreadores que estarão com as 

crianças nos momentos das reuniões e que as mesmas 

terão participação nas oficinas que acontecerão no 
sábado à tarde, com apresentação no sábado à noite. 

 

ICI EM AÇAO - O Pastor Edson estará em Londrina, a 

partir de amanhã, ministrando curso sobre 
Aconselhamento Pastoral em situações de crise na 

Faculdade Teológica Sul Americana. Retorna ao Rio no 

próximo sábado. Que Deus o conduza. 

 
REUNIÃO DO CONSELHO – O Conselho da ICI 

está convocado para reunir-se no dia 14 de setembro, às 

20:00h pontualmente. 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 31: Theo 

Wagner Marchon; dia 02.09: Igor Pires dos Santos 

Vaz; dia 03: Cláudia Romano de Sant’Anna, Enrico 

Clark Florentino.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 
pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

ALMOÇO BENEFICENTE DO CREI – Restam 

alguns convites para o almoço em benefício do CREI a 
ser realizado no próximo domingo, 06 de setembro, às 

12:30h. 

 

CHURRASCO EM BENEFÍCIO DO ENCONTRO 
– No dia 19 de setembro teremos um churrasco na casa 

da Cely, a partir das 13:00h. Os convites estão à venda 

com Antonio e custam R$ 15,00 fora as bebidas. 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Samira; noite: 

Eliezer e Mariana; Próximo domingo: manhã: Teresa; 

noite: Wania. 

 
NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos 

às 10:30h e 19:00h 

MYRZA 

 

Calou-se a doce voz, a voz amiga, 

suave como um  hino ao santo Deus 

e serena qual maternal cantiga 

quando cerraram de vez os lábios seus... 

Abandonadas estão no corpo inerme 

as mãos que nunca nos deixaram sós, 

pois nunca surdas à nossa frágil voz... 

Quem agora atenderá nossas fadigas, 

quem curará os males e feridas 

com tamanha ternura e tal desvelo, 

quem é capaz do imenso amor e tanto zelo? 

 

Cada um de  seus amigos, desolado, 

perdeu, com você, seu porta-voz. 

e eu temo que apareçam trincas entre nós 

que nos reduzam a pobres homens-ilha 

e destruam a unidade conquista 

pelo divino amor do Deus amado, 

que usou você como uma grande filha. 

Mais uma vez eu volto a perguntar – 

quem está pronto para o seu lugar? 

Porque você já vivia a bailar na eternidade, 

e só nos sobrou espanto, dor e essa saudade... 

 

24/08/09. 

Jonas Rezende 

http://www.abel.org.br/casa_abel_araruama.html

