
NOTAS IMPORTANTES 

 

MÃE PALAVRA DO AFETO -  (Leonardo Boff)... Há muitos textos conhecidos que exaltam a figura 

da mãe como o belíssimo do bispo chileno Ramon Jara. Mas há um outro de grande beleza e verdade que 

nos vem da África,  de uma nobre abissínia, recolhido como prefácio ao livro Introdução à essência da 

mitologia (1941), escrito por dois grandes mestres na área, Charles Kerény e Karl Gustav Jung. Assim 

fala uma mulher em nome de todas as mães.  "Como pode saber um homem o que é uma mulher? A vida 

da mulher é inteiramente diferente daquela dos homens. Deus a fez assim. O homem fica o mesmo, do 

tempo de sua circuncisão até o seu declínio. Ele é o mesmo antes e depois de ter encontrado, pela 

primeira vez, uma mulher. O dia, porém, em que a mulher conheceu seu primeiro amor, sua vida se divide 

em duas partes. Neste dia ela se torna outra. Antes do primeiro amor, o homem é igual ao que era antes. A 

mulher, a partir do dia de seu primeiro amor, é outra. E assim permanecerá a vida toda. O homem passa 

uma noite com uma mulher e depois vai embora. Sua vida e seu corpo são sempre os mesmos. A mulher, 

porém, concebe. Como mãe, ela é diferente da mulher que não é mãe. Pois, ela carrega em seu corpo, por 

nove meses, as consequências de uma noite. Algo cresce em sua vida e de sua vida jamais desaparecerá. 

Pois ela é mãe. E permanecerá mãe, mesmo quando a criança ou todas as crianças tivessem que morrer. 

Pois ela carregou a criança em seu coração. Mesmo depois que ela nasceu, continua a carregá-la em seu 

coração. E de seu coração não sairá jamais. Mesmo que a criança tenha morrido". "Tudo isso o homem 

não conhece. Ele não sabe nada disso. Ele não conhece a diferença entre o "antes do amor" e o "depois do 

amor", entre antes da maternidade e depois da maternidade. Ele não pode conhecer. Só uma mulher pode 

saber e falar sobre isso. É por isso que nós mães nunca nos deixamos persuadir por nossos maridos. A 

mulher pode somente uma coisa. Ela pode cuidar dela mesma. Ela pode se conservar decentemente. Ela 

deve ser o que a sua natureza é. Ela deve ser sempre menina e  mãe. Antes de cada amor é  menina. 

Depois de cada amor é mãe. Nisso poderás saber se ela é uma boa mulher ou não". Essas reflexões são 

dedicadas às mães vivas ou falecidas como minha mãe Regina. Hoje as lembramos com afeto.  Elas estão 

em nossos corações. E de lá  jamais sairão.  

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembléia Geral Ordinária  

Ficam convocados os membros efetivos da IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA a se reunirem em 

Assembléia Geral Ordinária, às l2 (doze) horas do domingo dia 24 de maio do corrente ano de 2009, 

na sede social, na Rua Joana Angélica, 203, nesta cidade do Rio de Janeiro, para cumprimento da 

seguinte pauta de trabalhos, em conformidade com o disposto nos artigos 18, 19, 21 e 24 do Estatuto 

em vigor: a) eleger o Secretário de atas; b) tomar conhecimento do relatório pastoral; c) apreciar o 

relatório da Tesouraria referente ao exercício de 2008 e o respectivo parecer da Comissão de 

Exame de Contas; c) discutir o orçamento para o ano civil corrente; d) assuntos gerais. Rio de 

Janeiro, 26 de abril de 2009. Edson Fernando de Almeida – Pastor Efetivo e Presidente do Conselho  

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ - Confirme ainda hoje a sua participação no nosso 23º Encontro em 

S. Moritz. O tema: como experimentar Deus em um mundo tão materialista? Imperdível! 

 

ELTER DIAS MACIEL –  Nosso querido Elter estará conosco na próxima quarta-feira, ocasião em que 

se encerram as atividades da classe Paul Tillich neste primeiro semestre. O sociólogo-amante-da-literatura 

trará instigante reflexão sobre a obra de Dostoievski, com enfoque na lenda do grande inquisidor.  Quarta-

feira próxima, às 18:30h. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Maria Aparecida Lima Campos; dia 11: Giullia Neno 

Rosa Fontes de Almeida; dia 13: Tereza Pereira, Leonardo Oliveira de Assis; 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 lhes estenda as suas bênçãos. 

 

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

manhã: Teresa; noite: Wania. 
 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 


