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 ADORAÇÃO  
Prelúdio 
Solo 

Invocamos o seu Nome 
Cada vez que bebemos um copo d’água,               
recordamos o eterno mistério da criação. (...) Quando 
desejamos comer pão ou fruta, ou então gozar de agradável 
fragrância ou de um cálice de vinho, ao saborear pela 
primeira vez a fruta da  estação, ao contemplar o arco-íris 
ou o oceano, ao observar as árvores em flor, ao nos 
encontrarmos com uma pessoa douta no conhecimento da 
Torá ou na cultura leiga, ao receber notícias boas ou más, 
foi-nos ensinado invocar seu grande nome e nossa 
consciência dele.                  {Abraham Heschel} 
 
Canto: HE 75 “ Invocação” 

CONFISSÃO 
Leituras bíblicas: Salmo 40.1-11  {p.773} 
Solo  {Lizette Pinhão} 

Desapego 
Não, o cristianismo não é, como muitas vezes se apresenta 
ou se pratica, uma carga suplementar de práticas e de 
obrigações que vem tornar ainda mais pesado, agravar o 
peso já tão pesado ou multiplicar os laços já tão 
paralisantes da vida social. Ele é, na verdade, uma alma 
potente, que dá uma significação, um encanto e uma leveza 
nova àquilo que nós já fazemos. Ele nos encaminha, é exato, 
em direção a cumes imprevistos. Mas a ladeira que conduz 
a eles está tão bem unida àquela que já subimos  
naturalmente que nada é mais definitivamente humano no 
cristão (é o que nos resta ver) do que seu próprio desapego. 
{Theilard de Chardin} 
 
Canto: HE 341 “ Segurança e alegria” 
Momentos de Louvor (noite) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PROCLAMAÇÃO  DA  PALAVRA 
 
Leituras bíblicas: Isaías 49.1-7 {p.978};                 I Coríntios 
1.1-9{p.1499}  e João 1.29-42 {p.1387} 
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

Convite à mesa 
Porque tenho a ti, tudo tenho 

“O que os outros buscam na mulher, na família, nos   
amigos, nas festas, tudo eu tenho aqui. O que o poeta busca 
na poesia e o pintor na sua pintura eu tenho aqui. O que o 
ditador busca no poder e o rico no dinheiro e o bebedor no 
vinho, e o que antes procurei eu também inutilmente, tudo 
isso eu tenho aqui. Toda a minha vida está aqui e todo meu 
mundo e todos os meus amores.  Tenho toda essa riqueza, 
eu que não possuo nada.  E tenho toda a alegria, e toda a 
paz, e toda a beleza,  e todo o  amor. Estou saciado de tudo, 
e não desejo  nada. Porque tenho a Ti, tudo tenho, Tu és 
dono de tudo: todos os astros, e todos os países, e todas as 
paisagens e todos os seres da terra.”   {Ernesto Cardenal} 

Palavra da Instituição da Santa Ceia 
Pai Nosso / Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO  
 

Quero amar-te em tudo 
“Eu não te peço riqueza; eu não te peço nada senão o Amor 
que vem de Ti, pois nada é amável fora de Ti, e ninguém 
pode amar sem Ti. Eu quero amar-te em  tudo. O amor é a 
fonte, o olho da religião. O amor é a alegre consolação da 
fé.”    {Christian de Cherg}           

 
Canto: HE 312 “Vencendo vem Jesus!” 
Recolhimentos 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 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

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

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

Meditação Cristã  .............................. 19 h (quartas-feiras) 

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

 

 

Férias contemplativas 
...a sociedade em que vivemos roubou até mesmo 
nossa capacidade de descanso gratuito. Porque é 
disso que se trata quando se fala em férias, repouso, 
lazer, retempero de forças e energias. A máquina do 
consumo quer colocar-nos em movimento custe o que 
custar.  (...)  E como seres humanos, vamos sendo 
reduzidos a meros consumidores, em radical ruptura 
de aliança com a criação da qual fazemos parte.  O 
tempo de férias seria  se tal nos fosse permitido 
recuperar a relação com a criação da qual somos 
parte. Não para dominá-la ou instrumentalizá-la, mas 
para colocar-se, modesta e maravilhadamente, na 
escola do amor que olha, vê com respeito, contempla 
e entra em diálogo e comunicação.  O mundo assim 
por nós contemplado se tornará, então, 
surpreendentemente diáfano e transparente da 
presença divina, desdobrando seus mistérios e 
encantos diante de nosso humano olhar purificado de 
toda voracidade instrumentalizadora e tornado capaz 
de adoração. Nele, criaturas humanas que somos, nos 
sentiremos chamados a descobrir nosso lugar, que é 
de aliança e comunhão com a totalidade do cosmos.  
Re-adquirir, portanto, um olhar contemplativo, 
extasiado, permitiria ver no mundo e em todos os 
seres viventes a marca comum de criaturas de Deus. 
Revelaria a criação como divina morada de Deus e do 
ser humano. E poderia ser, enfim, um bom programa 
para nossas próximas férias. Assim, quem sabe 
voltaríamos ao trabalho renovados e purificados do 
muito que o cotidiano nos tem esmagado com sua 
implacável exigência e frenético ritmo.  Mas, 
sobretudo, talvez aprendêssemos um pouco mais 
quem somos: não máquinas de produzir e consumir, 
mas pessoas criadas, em nada superiores aos outros 
seres, concidadãos humildemente "posteriores" de 
uma comunidade de seres vivos que nos antecedeu 
em seu emergir das mãos do Criador.  Talvez, além de 
tudo isso, este tempo de repouso ainda nos ensinasse 
mais sobre quem é esse Criador que, desde sua 
eternidade, nos desejou e inseriu no tempo e na 
história, a fim de "transformar a terra", mas também e 
não menos louvar e alegrar-se com as maravilhas que 
nos circundam. Aí sentiríamos que a coroa da criação 
de Deus não é o homem, mas sim o sábado, festa 
celebrativa e gratuita do Criador e do criado. Essas, 

sim, poderiam ser férias realmente "sabáticas" e 
contemplativas. (Maria Clara L. Bingemer – Jornal do 
Brasil) 
 
CREI: Estamos com uma nova modalidade de ingresso 
no Crei. A partir de fevereiro de 2017, ofertaremos 
também vagas para famílias que não podem 
matricular seu filho numa das creches da Zona Sul (em 
função dos elevados preços), mas por outro lado, não 
se enquadram no perfil econômico das famílias que 
atendemos no Crei. Para tal, criamos novas vagas, no 
momento 7 vagas, destinadas às famílias nessas 
condições. A mensalidade custará  aproximadamente  
a metade do que custa uma criança para o Crei. 
Tratar-se-ão de bolsas de 30, 40 ou 50%. Portanto, 
caso conheça alguma família com esses perfil por 
favor, entre em contato conosco.  Leonardo Amorim, 
tel 996791895, ou e-mail: 
amorinoleonardo@gmail.com 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  
Dia 23.01: Solange Maria de Oliveira Roxo. Dia 24.01: 
Marina Del’ Negro Coque Sant’anna. Dia 25.01: Lélia 
Olimpia Alves Coelho. Dia 27.01: Antonia Maciel 
Soares da Silva e Carolina de Barros Costa. Dia 28.01: 
Fabrício Zavarise Correia, Lucilia Garcia Pereira 
Ramalho e Sandra da Silva pereira.  Um abraço 
carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Isaías 9.1-4, Salmo 27.1,4-9, I Coríntios 
1.10-18 e Mateus 4.12-23.  
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite).P dom: Teresa e 
Alouysio (noite). 
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