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Domingo, 19 de março de 2017 
3° Domingo da Quaresma 

“Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem.”{Salmo 95.4} 
 

───────────────────────── LITURGIA ───────────────────────── 
 

 

 

 ADORAÇÃO  
Prelúdio 
Solo 

Tu és mais suave 
Tu és mais suave 
que a manhã de cada dia para as criaturas, 
Tu és mais delicioso  
que o sono dos que, cansados, habitam a noite. 
Eu te encontrei em minha alma, e me senti liberto... 
Se a noite tornou-se cura e repouso das criaturas, 
É porque teu amor forneceu a quietude da escuridão. 
As criaturas são como a falena, o dia como a vela: 
Tu o fizeste belo com tua própria beleza. 
Para cada falena que viu tua flama, 
A noite tornou-se mais refulgente que a aurora. 
Ela voa em torno da flama de tua beleza  
Dia e noite, sem provar temor.  

{Rûmi} 
 

Canto: HE 132 “Louvores a Deus” (manhã) 
HE 127 “Sol da minha alma” (noite) 

 

CONFISSÃO 
Leitura Bíblica: Salmo 95 {p.820} 
Solo  

Senão junto a ti 
 

Querido Senhor, 
Tenho tua palavra. 

Também sei que estou ali 
Onde me colocaste. 

Mas vês que nem tudo 
É como deveria ser. 

Por isso não conheço outro socorro 
Senão junto a ti. 

Ajuda! Tu disseste 
E mandaste que pedíssemos, 
Buscássemos e batêssemos. 
Então, com toda a certeza, 

Também receberíamos, encontraríamos 
E teríamos o que pedimos. 

{Martinho Lutero} 

Canto: HE 362 “A segurança do crente” (manhã) 

Momentos de Louvor (noite) 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Êxodo 17.1-7 {p.99}; Romanos 5.1-
11 {p.1483} e João 4.5-42 {p.1391}  
Mensagem 

 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Ó Deus 
 

Ó Deus, 
tu és quem, 

com tua radiante presença, 
mantém coeso todo o universo. 

Nós humildemente te suplicamos que, 
por essa mesma presença, 

cures todas as feridas, religues todas as fraturas, 
reafirmes a verdade sobre toda ilusão 

e esparjas tua luz sobre toda escuridão, 
para que a criação inteira veja tua glória 

e reconheça em Jesus o teu Ungido. 
Amém!   

{Luiz Carlos Ramos} 

 Pai Nosso / Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO 
  

A paz inquieta 
 

Dá-nos a tua PAZ, 
Essa PAZ marginal que soletra em Belém 

E agoniza na Cruz 
E triunfa na Páscoa. 

{Dom Pedro Casaldáliga} 
 

Canto: HE 477 “Comunhão Divina” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor 
e do que é Teu To damos. Amém. 

 

Avisos e agradecimentos 
Benção Final e Tríplice Amém 

 



Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10h30  e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 18h30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17 h (domingo) 

 

Em memória saudosa de Jonas Rezende 

Jonas Rezende era um homem do Espírito. Ser 
um homem do Espírito significa cultivar o 
espaço que é próprio de Deus e do Sagrado. 
Tudo nele espargia unção, finura, respeito e 
uma aura de serenidade e de paz. Ser homem 
do Espírito é ser um homem de Deus. Para 
Jonas, Deus era uma experiência pessoal 
profunda e não um conceito racional. Essa 
experiência se manifestava pela irradiação de 
bondade e de atenção que dele saía.  Ser 
homem do Espírito é alimentar uma postura 
poética face à vida. Jonas era um poeta. Lia as 
mensagens secretas que vinham da realidade e 
sabia traduzi-las numa linguagem poética que 
todos entendiam e a sentiam em seu 
profundo.  Nunca esqueço suas pequenas 
mensagens humanas e espirituais que fazia, à 
noite, no final de um programa de televisão. 
Homens como Jonas elevam o mundo ao nível 
que glorificam a Deus e testemunham o 
sentido luminoso da vida. Como esses  fazem 
falta hoje! De lá junto a Deus, pedimos que 
Jonas suscite espíritos como o dele, homens e 
mulheres espirituais, que santificam a vida e 
salvaguardam a Mãe Terra, nossa Casa 
Comum.  Não vivemos para morrer, como 
diziam os existencialistas. Nós cristãos 
testemunhamos: morremos para ressuscitar, 
para viver mais e melhor. É o que aconteceu 
com o nosso querido Jonas Rezende. Neste 
espírito nos solidarizamos com os familiares e 
amigos que aqui celebram a sua transfiguração 
pela morte. Com nossas preces junto ao 
Senhor da vida e com imensa saudade do 
amigo, feito irmão: Jonas Rezende. (Leonardo 

Boff, 12/03/2017) 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã o prof. 
Luiz Longuini dará continuidade aos estudos 
sobre a Reforma Religiosa do séc. XVI. A 
classe começa pontualmente às 18h30. 
Participe!  

CULTO EM MEMÓRIA: No culto da noite 
do primeiro domingo de abril, dia 2, 
celebraremos a memória de nosso querido 
pastor Jonas Rezende, em culto especial de 
gratidão a Deus.  
 

BANDINHA DE PERCUSSÃO: A classe de 
crianças do culto da noite está precisando de 
uma “Bandinha de percussão”. Preço: R$ 
210,00 (duzentos e dez reais). Alguém gostaria 
de financiar a compra destes instrumentos? É 
só procurar a Cristina, tesoureira da Igreja, ou 
um dos nossos pastores.  
 

LANÇAMENTO DE LIVRO: O teólogo 
Leonardo Boff enviou convite à ICI para o 
lançamento de três de seus livros mais 
recentes: De onde vem a vida; Imitação de 
Cristo e Memórias inquietas e persistentes de 
Leonardo Boff. O evento do lançamento 
ocorrerá na quadra da escola Éden, no dia 28 
de março, 3ª feira, às 19h30 na Gago 
Coutinho, Laranjeiras.   
 

PEDIDO DE ORAÇÃO: Marco Vinicius 
Ferreira de Oliveira, que será submetido a 
uma delicada  cirurgia amanhã, 2ª feira. 
Marquinhos é do nosso amado grupo de 
Petrópolis, dos nossos irmãos Ana e Neno. 
Nossas orações e nosso pedido a Deus pelo 
Marquinhos! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  
Dia 21.03: Zenon Juvenal Bertola Oliveira.  
Dia 22.03: Julio César Mures Esteves Lopes. 
Dia 23.03: Claudio Wagner.  
Um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 
DO PRÓXIMO DOMINGO: I Samuel 16.1-
13, Salmo 23, Efésios 5.8-14 e João 9.1-41.  
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

HOJE 
Samira 

Alouysio 
manhã 
noite 

Próximo 
Domingo 

Lya 
Alouysio 

manhã 
noite 


