
NOTAS IMPORTANTES 

UMA INVESTIGAÇÃO TEOLÓGICA DA COMUNICAÇÃO -       

Foi um sucesso o lançamento do novo  livro do Pastor 

Jonas Rezende, Uma Investigação teológica da 

comunicação. Um grande público esteve na livraria 

Argumento do Leblon.  Nosso Poeta da Fé agradece, com 

sua esposa Neuzimar, o carinho e forte presença da Igreja 

Cristã de Ipanema no lançamento. É o 28º livro do nosso 

Pastor!  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião desta próxima quarta-

feira acontecerá na residência de nossa irmã Vera Carijó. 

Anote o endereço: Rua Marquês de Olinda, 61/ Bloco 3, 

apto 507, Botafogo. Participe!    

BATISMO - No próximo domingo, dia 28, no culto da 

manhã, a menor Júlia Barros Rocha, filha de José Carlos 

Silva Rocha e Márcia Barros Rocha recebe as águas do 

Batismo.  A família está ligada a Igreja Presbiteriana da 

Praia de Botafogo, comunidade irmã com quem a ICI 

sempre manteve rico diálogo.  Um pequeno coral de nossa 

Igreja irmã cantará na celebração . 

BAZAR DO CREI – Mais uma edição do Bazar em benefício 

do CREI : dias 3 e 4 de outubro, no terraço.  Música, 

petiscos, brechó chic e muitas ofertas. Procure a Ângela ou 

o Anderson ou ligue para o CREI ( 2522-5015 ) e saiba 

como poderá colaborar.  A criançada agradece !              

DA PRIMAVERA ÁRABE À INVENÇÃO DE UM NOVO 

CALIFADO - É o tema do seminário promovido pelo 

Programa Avançado de Ciência e Religião, da 

Universidade Candido Mendes.  O evento acontece 

nesta quarta-feira, 25/09, às 18h.  Serão quatro 

aproximações ao tema: Oriente médio e regressão 

política; Oriente médio e a primavera árabe; o 

radicalismo islâmico na era global e o extemporâneo 

surgimento de um violento califado.  Local: Salão Paraná 

da Universidade Candido Mendes. Rua da Assembléia, 

10, 42 and. Centro, Rio de Janeiro. 

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ - Nesta 

segunda feira nossa classe Paul Tillich terá um convidado 

especial. O Rev. Daniel Rangel Cabral Jr, jovem ministro 

anglicano, falará sobre o tema de sua tese de doutorado 

defendida recentemente na Escola Superior de Teologia 

(EST), em São Leopoldo: “ Liturgia do oprimido: análise de 

uma igreja na rua”.  Na semana seguinte, nossa classe 

inicia uma série de encontros tendo como base o livro 

Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx 

e Babette, do teólogo e educador  Rubem Alves. Após a 

classe Paul Tillich, meditação cristã, com a direção do 

diácono Alouysio.  

DOM PEDRO CASALDÁLIGA RECEBE TÍTULO DE DOUTOR 

HONORIS CAUSA -  Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito 

da Prelazia de São Felix do Araguaia (MT), foi 

homenageado pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), na manhã da última  quarta-feira, dia 17,  

com o título de Doutor Honoris Causa. Por motivos de 

saúde, o bispo pediu ao padre e coordenador geral do 

Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação 

Popular (Cesep), padre José Oscar Beozzo, que o 

representasse na outorga do doutorado na universidade. 

COMENTÁRIO AO TEXTO DO EVANGELHO DE HOJE :       

Do que Jesus nos fala neste evangelho? Da conduta 

daquele a quem chamamos de Deus; do Reino dos céus, ou 

seja, da lógica de nossas relações com Ele. E encontramos 

aí o injustificável: a justiça de Deus não é a nossa justiça, a 

sua lógica não é a nossa lógica. Nós é que pensamos que 

cada um deve receber conforme o que lhe é devido, 

mesmo se nem sempre ajamos de acordo com isso. Os 

seus caminhos não são os nossos caminhos. A sua justiça 

não é justiceira, é justificante: torna justo quem não o era. 

Aquele que é o justo por excelência não atira no culpado a 

pedra do castigo. Ele, nesta parábola, retribui um trabalho 

que não foi feito. Mais ainda, estes operários do último 

instante são os primeiros a receberem um salário que não 

ganharam. Onde avulta a ausência de mérito, aí mesmo o 

amor totalmente gratuito superabunda, como diz, em 

substância, Romanos 5,20. Deus é injusto por excesso de 

amor: a justiça não se vê insatisfeita, mas superada. Assim, 

os que foram os primeiros devem se alegrar por se verem 

passados para depois dos últimos. Porque, aceitando isto, 

eles adotam o mesmo amor com que Deus os ama, este 

amor injustificado, em primeiro lugar porque é ele mesmo 

a sua própria causa. Por isso o Cristo, O que é o primeiro, a 

imagem perfeita do Deus invisível, veio ocupar o último 

lugar. Por isso o Senhor se fez escravo. Mas por que os 

operários da primeira hora não recebem mais que os 

outros? Porque o que Deus dá é ele mesmo, para além de 

qualquer salário.     { Marcel Domergue, jesuíta} 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 23: Izabel Christina 

de A. Figueiredo Rosa; dia 25: Juliana de Barros Costa; dia 

26: Carlos Diego Crisostomo Lima, Eula Maciel Cockell; dia 

27: Roberto Martins Bianco.  Parabéns aos aniversariantes. 

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

Próximo domingo: manhã: Celso; noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES ocorrem aos domingos às 10:30h e 

19:00hs.  


