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ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                                   {Lizette Pinhão - manhã} 

 

Um 
Dirigente: Oh! Como é bom e agradável viverem 

unidos os irmãos! Ali ordena o Eterno a sua 
bênção e a vida para sempre!    

Todos: Diante do colar – belo como um sonho –
admirei, sobretudo, o fio que unia as pedras e se 
imolava anônimo para que todos fossem  UM...   

{Dom Helder Câmara} 
 

Canto: HE 395 “União fraterna” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 107.1-7,33-37 {pg. 832}                                                              
Solo                                                   {Lizette Pinhão – manhã} 

 
Momentos de silêncio 

 

A voz de Deus se faz ouvir 
 

Dirigente:  Em momentos assim, é mais fácil, baixinho,  
 sem palavras em pensamento, falar dos homens a 

Deus, do que nos metermos a falar de Deus aos 
homens.   

Congregação: Quando as palavras somem, quando 
os cuidados adormecem, quando nos entregamos, 
de verdade, nas mãos do Eterno, o grande silêncio 
nos mergulha na paz, na confiança, na alegria... E a 
voz de Deus se faz ouvir!   

{Dom Helder Câmara} 
 

Canto: HE 91 “Hora bendita” 
 

Momentos de Louvor (noite) 

Canto: Cancioneiro 33 “Ao orarmos Senhor” 

 Cancioneiro 25 “Em tua presença” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Josué 3.7-17 {pg. 302}  
                               I Tessalonicenses 2.9-13 {pg. 1560} 
                               Mateus 23.1-12 {pg. 1283} 
Mensagem 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Não podemos, ó Deus, perdir-te simplesmente 
Que acabes com a guerra, 

Pois sabemos que fizeste o mundo 
De maneira que o homem pudesse encontrar 
Seu próprio caminho para a paz dentro de si 

E com seu vizinho. 
Não podemos, ó Deus, simplesmente pedir-Te 

Que acabes com a inanição, 
Pois já nos deste recursos suficientes 

Para alimentar todo o mundo 
Se os utilizarmos com sabedoria. 

Não podemos, ó Deus, pedir-Te simplesmente 
Para acabar com o preconceito, 

Pois já nos deste olhos 
Para vermos o bem em todas as pessoas, 

Bastando usá-los corretamente. 
Não podemos, ó Deus, pedir-Te simplesmente 

Que acabes com o desespero, 
Pois já nos deste o poder de eliminar 

A pobreza e distribuir esperança, 
Se formos capazes de usar 
Nosso poder com justiça. 

Não podemos, ó Deus, pedir-Te simplesmente 
Que acabes com a doença, 

Pois já nos deste grande inteligências 
Para pesquisar e descobrir curas, 

Só nos falta usá-las construtivamente. 
Assim, em vez disso tudo, nós te pedimos, ó Deus, 

Fortaleza, determinação e vontade, 
Para fazermos e não apenas orarmos, 

Para sermos e não simplesmente desejarmos. 
Amém. 

{Jack Riemer} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 56 “A começar em mim” 
            Cancioneiro 60 “Momento novo” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Eu quero ser, Senhor amado,  

como um vaso nas mãos do oleiro... 
 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 57 “Um vaso novo” 
 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém 
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Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

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

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

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

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

 

NOVEMBRO NO COMPASSIO: No mês de 

novembro o Instituto Compassio oferecerá dois novos 

minicursos: às 3as: Teologia Latinoamericana, com o 

Prof. Clemir Fernandes e às 5as: Teologia pastoral, com o 

Prof. Edson Fernando de Almeida. Os interessados 

devem procurar o Pr. Edson ou a presbítera Solange 

Roxo. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: 4ª feira próxima, dia 

08/11, é dia de reunião de oração da ICI na residência 

da nossa irmã Angela Amaral, às 15h, na Rua Cupertino 

Durão, 219/1502, Leblon. Participe!  

 

GRAVAÇÃO DOS SERMÕES: A aquisição de um 

novo laptop, ocorrida na última semana, tornará  

possível a volta da gravação dos sermões proferidos na 

ICI. Precisamos urgentemente de voluntários que se 

ofereçam para cuidar da gravação e edição das 

mensagens. Alguém se candidata?   

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: Amanhã é dia 

de reunião do Conselho de presbíteros e  presbíteras 

da ICI. Às 20h, pontualmente.  

 

NOTÍCIAS DO ÚLTIMO DOMINGO: Como a 

presença de vários irmãos e irmãs, clérigos e leigos de 

comunidades cristãs, celebramos os 500 anos da 

Reforma no último domingo.  A mensagem foi trazida 

pela Reverenda Inamar Souza, da igreja Episcopal 

Anglicana. Dom Eduardo Grillo, bispo da diocesse 

anglicana do Rio também esteve presente. A pastora 

Lusmarina Campos e os pastores José Kowalska e Mozart 

Noronha, representaram a Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana. Presença muito especial na 

celebração foi a do babalorixá Ivanir dos Santos, líder da 

luta contra a intolerância religiosa no Rio de Janeiro. 

Integrou com os demais pastores e pastoras a mesa da 

comunhão eucarística, num gesto de amor e partilha e 

acolhimento. O coro Myrza Wanderley cantou 

lindamente a fina flor da teologia paulina e ao final todos 

e todas nos sentimos abraçados pelo Cristo 

maravilhoso de Deus que nos desafia a derrubar muros 

de separação, a alargar espaços, a sermos uma igreja 

reformada sempre reformando.  

 

AO MESTRE, COM CARINHO: A Classe Paul Tillich 

fez uma singela e linda homenagem ao Prof. Jakler 

Nichele no culto da noite do último domingo e ao fazê-

lo canalizou o sentimento de gratidão de toda a igreja - 

das crianças aos mais velhos - que veem em Jakler um 

incrível professor!   

 

CLASSE PAUL TILLICH:  Na classe Paul Tillich de 

amanhã daremos continuidade aos estudos sobre o 

livro “Introdução ao protestantismo no Brasil” de 

Prócoro Velasquez Filho e Antonio Gouveia de 

Mendonça. Às 18h, pontualmente.  

 

SOBRE LUTERO E OS 500 ANOS DA REFORMA: 

Significativa e acertadamente a Federação Luterana 

Mundial - FLM, em sua assembleia geral realizada num 

país do Sul, na Namíbia, em maio passado, em pleno 

ano comemorativo da Reforma, tomou como tema a 

gratuidade da salvação, afirmando nos subtemas que “a 

salvação não está à venda”, “os seres humanos não 

estão à venda”, “a criação não está à venda”. Não são 

artigos comercializáveis. Salvação, seres humanos, 

criação – uma abrangência ampla para atualização do 

âmago teológico da Reforma. (fonte: conic.org.br) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 09.11 

Elizabeth Sarmento Costa, João Vicente Martins 

Emerick Marchon 10.11 Nina Sichinel Martins 

Chávarry. A todos e todas, um abraço carinhoso da 

ICI! 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Josué 24.1-3a,14-24; Salmo 

78.1-7; I Tessalonicensses 4.13-18; Mateus 25.1-13. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Lya (manhã) Dimas (noite) 

Próximo domingo: Isabel (manhã) e Alouysio (noite) 

                          


