
NOTAS  IMPORTANTES 

A RECUSA DA VIOLÊNCIA -  Mal os discípulos 
reconhecem na voz de Pedro a identidade do 
Cristo, Este lhes vem anunciar o que irá 
acontecer em Jerusalém. Através destes 
acontecimentos, os homens irão descobrir 
Deus tal qual Ele é e irão saber o que significa 
ser «o Cristo, o Filho do Deus vivo». De fato, o 
que nos ensina a última verdade sobre Deus, 
sobre o Cristo e sobre o homem é o dom que 
Jesus nos faz de si mesmo. Por que se 
desencadeia contra ele tanta violência? Porque 
veio nos dizer que só podemos ser homens de 
verdade se fundamos a nossa vida unicamente 
sobre o amor. Não sobre o poder, a reputação 
ou a posse de bens que, conforme acreditamos, 
apenas são demonstrações do nosso potencial 
e do nosso valor. Resumindo, trata-se de deixar 
de adorar todos estes ídolos provedores da 
violência. Nem mesmo os discípulos estão ao 
abrigo destas vertigens: imaginam que Jesus irá 
tomar o poder. Ainda depois da Ressurreição, 
perguntam ao Cristo se agora restabeleceria a 
Realeza em favor de Israel (Atos 1,6). Ainda não 
haviam compreendido que todo o nosso valor, 
o nosso único valor, reside em nossa escolha de 
ajudar os outros homens a viver. E a recusa de 
dominar, que equivale à recusa da violência, faz 
desencadear a violência dos violentos. O que 
provoca a derrota da violência? É que o Cristo 
aceita sofrê-la sem esposá-la, sem compactuar 
com ela. Teria entrado no jogo da violência se 
tivesse aceitado que Pedro se servisse da 
espada para defendê-lo (João 18,10).  Marcel 
Domergue. 

REV. SERGIO DUARTE -  Será o mensageiro da 

palavra tanto no culto da manhã quanto no 

culto da noite.  Que Deus ilumine suas palavras. 

ENCONTRO NO HOTEL SÃO MORITZ – Um 

grupo representativo de nossa Igreja encontra-

se no hotel São Moritz, desde sexta-feira.   

Desejamos que façam boa viagem de volta. 

VIDIGAL – Por motivos do Encontro em São 

Moritz neste final de semana e da Meia 

Maratona no dia 07.09, retornaremos dia 14 de 

setembro com todas as atividades. 

BOLETIM DA REDE DE CRISTÃOS -  Com um dos 

diáconos de plantão você pegar um exemplar 

do boletim da rede de cristãos.  

MINI CURSO DE ECUMENISMO E DIÁLOGO 

INTER-RELIGIOSO - No segundo sábado de 

setembro, dia 13, às 15h, teremos um evento 

especial na ICI. O teólogo metodista Claudio 

Ribeiro dará um mini curso sobre O desafio do 

ecumenismo e do diálogo inter-religioso.  

Anote em sua agenda. Participe, traga um(a)  

amigo(a). 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Theo 

Wagner Marchon, Fernanda Maia Miguez de 

Mello; dia 02: Igor Pires dos Santos Vaz; dia 03: 

Enrico Clark Florentino; dia 04: Isadora Elias 

Vazquez da Fonseca; dia 06: Bruno Dias 

Oliveira, Ana Mara Gontijo Miguez.  Parabéns 

aos aniversariantes. 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã teremos mais 

uma edição da classe Paul Tillich. Logo em 

seguida, Meditação Cristã, com o diácono 

Alouysio.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; 

noite: Marcelo; Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Eliezer. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Êxodo 12.1-14, Salmo 

149, Mateus 18.15-20. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 


