
NOTAS IMPORTANTES 

QUEM É JESUS PARA NÓS HOJE? A partir de hoje, 
como preparação e provocação ao nosso próximo 
encontro no Hotel São Moritz, no início de junho,  
publicaremos algumas respostas à inquietante 
pergunta  que estará na base das nossas reflexões na 
serra fluminense:  Quem é Jesus Cristo para nós hoje?  
Para iniciar esta série de provocações, escolhemos um 
texto do Prof. Faustino Teixeira, teólogo católico, 
professor da Pós Graduação em Ciência da Religião  da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, em resposta á 
pergunta:  Quem foi Jesus Cristo? Vamos à sua reposta: 
Jesus foi alguém apaixonado pelo reino de Deus e que 
viveu em profundidade a dinâmica de acolhida, 
hospitalidade e compaixão pelos outros. Foi alguém que 
trouxe à tona a possibilidade da alegria e da esperança 
em tempos propícios à apatia e exclusão. Sua 
mensagem ou Boa Nova colocou no centro do cenário a 
bem aventurança dos pobres e a exigência de partilha 
de sua causa. Concordo literalmente com Pagola 
quando afirma que não há como aproximar-se dele sem 
sentir-se atraído e fascinado por sua pessoa, pelo 
carinho, delicadeza e ternura com que trata os outros, 
independente de seu gênero, etnia ou religião. O que 
fala mais alto em Jesus é o seu testemunho de vida, e é 
este que devemos buscar seguir em nossa trajetória 
existencial. É importante sublinhar também que o 
segredo desta atuação profética está na forma singular 
de sua relação amorosa com Deus. É Deus mesmo, com 
seu projeto, que está no centro de sua vida, como 
Presença que o transforma interiormente e faculta a 
tonalidade de sua vida de abertura, acolhida e 
compromisso gratuito com os outros. E Jesus apresenta-
nos um Deus profundamente interessado pelos 
humanos, um Deus de entranhas de compaixão, um 
Deus que não é propriedade de religião alguma, pois é 
Pai de todos, um Deus que é movimento e 
transformação. Todos podem invocá-lo como Pai, 
assim como o fez Jesus. Está acessível a qualquer 
um, manifestando-se abertamente a partir do 
segredo do coração. Fonte: 
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?secao=336 

MARIA CLARA LUCCHETTI BINGEMER  -  Com 
gratidão e muito carinho, a Igreja Cristã de Ipanema 
recebe nesta manhã a preciosa visita da teóloga 
católica Maria Clara Lucchetti Bingemer e de seu 
esposo Ekke Bingemer. Sua mensagem será  um 
convite  a descobrirmos  na Bíblia e na vida o rosto 
materno de Deus. Que belo presente a presença do 
casal Bingemer neste    lindo domingo das mães!  

ASSEMBLÉIA DA ICI - O Rev. Edson convoca a 
Assembleia da Igreja Cristã de Ipanema para reunir-se 
extraordinariamente no próximo domingo, dia 19 de 
maio, com vistas à eleição da nova junta diaconal.  A 
posse do novo diaconato já está agendada para o dia  
26 de maio, ultimo domingo do mês, no culto da noite.   

HOMENAGEM À TIA EUNICE - No primeiro 
domingo de junho, logo após o culto da manhã, 
será dia de homenagearmos a nossa querida tia 
Eunice Simões por uma vida de dedicação ao 
ensino infantil.  Descerraremos uma placa em sua 
homenagem na sala infantil localizada no segundo 
andar.  Anote em sua agenda:  2 de junho, logo 
após o culto da manhã.  

ATENÇAO PARA OS DETALHES DO ENCONTRO EM 
SÃO MORITZ – Data: 7, 8 e 9 de junho. As 
inscrições podem ser feitas com um dos diáconos 
de plantão. Inscrição: R$ 30.00 - R$ 420,00 – 1 
adulto no quarto de solteiro; R$ 320,00 – cada 
adulto no quarto duplo (2 adultos no mesmo 
quarto); R$ 290,00 cada adulto no quarto triplo (3 
adultos no mesmo quarto); R$ 220,00 – cada 
adulto no quarto quádruplo ou quíntuplo. * 
Cortesia de duas crianças até 12 anos no quarto 
com dois adultos pagantes. Caso haja uma terceira 
criança de 6 a 12 anos ela irá pagar R$ 110,00.   A 
inscrição deverá ser paga separadamente. O 
pagamento também poderá ser efetuado 
diretamente na conta do hotel: Hotel São Moritz: 
Banco Itaú – Ag. 8582, c/c: 13584-7, CNPJ: 
33.196.197.0001/35. Enviar o comprovante com 
seu nome para eventos@saomoritz.com.br ou 
então ligar para 2239-4445 confirmando o 
depósito.  O pacote inclui pensão completa (café 
da manhã, almoço e jantar). Contrataremos um 
transporte de acordo com a procura. 

UM OUTRO ENVELHECER É POSSÍVEL -  No ultimo 
domingo de junho, dia 30, estará conosco a socióloga 
Lucia Ribeiro para falar do livro que organizou tendo 
como título: Um outro envelhecer é possível.  Anote 
desde já em sua agenda. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Maria José 
Bazzarella Monteiro de Almeida; dia 13: Leonardo 
Oliveira de Assis, Tereza Pereira; dia 14: Luiza 
Sabatini Vieira Souto; dia 15: Dimas Ribeiro da Costa, 
Maria Helma Hamacher; dia 16: Aline Siqueira Silva.  
A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 
que a todos estenda as suas bênçãos. 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de classe Paul 

Tillich. Continuamos o estudo do livro  “Deus à 

procura do homem”,  do teólogo e filósofo Abraham 

Heschel.  às 18:30h pontualmente. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração desta 

semana será na residência de Miriam Teixeira Guimarães. 

Horário: 15:00h. Local: Rua Barão da Torre, 620 ap. 401 – 

Ipanema.  Participem! 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Rute; 

Próximo domingo; manhã: Samira; noite: Aloysio.  

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?secao=336
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