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ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

Dá-nos Paz 
Santificado seja o teu Nome, 

Não o meu. 
Santificado seja o teu Reino, 

Não o meu. 
Seja feita a Tua vontade, 

Não a minha. 
Dá-nos paz contigo, 
Paz com os homens, 

Paz conosco, 
E livra-nos do medo e da paralisia. 

                                Amém.  {Dag Hammarskjöld} 
 
Canto HE 55 “Exultai” 

SERVINDO E CONFESSANDO 

Leituras bíblicas: Salmo 65 {p.792} 

Solo/ Momentos de silêncio 
Obrigado, Deus, por me deixar viver este momento. 

Que momento magnífico para a renovação daquilo que 
é melhor em toda a humanidade! 

Que bênção é estar vivo, quando os povos do mundo, a 
cada momento, se permitem ligar-se de novo às 

verdades espirituais mais profundas que conhecemos. 
E nos permitem sentir nossa mútua dependência e 

nossa necessidade de amor e de reconhecimento de uns 
para com os outros, de piedade e de compreensão. 

É  uma glória saber que o próprio universo é permeado 
por um amor sem fim, que o poder máximo do universo 

é o poder da Cura e da Transformação  (...) 
e que esse poder é um poder da divindade, que flui 
através de cada um de nós e torna possível nossa 

função como agentes de cura e transformadores do 
planeta, em parceria com o Transformador Máximo. 

Canto: HE 341 “Segurança e alegria” 

Momentos de Gratidão e Louvor (noite) 
 
 
 

 

SERVINDO E SENDO EDIFICADO 
 

Leituras bíblicas: Joel 2.23-32 {p.1194}, II Timóteo 4.6-
8,16-18 {p. 1576} e Lucas 18.9-14 {p.1370}. 
Mensagem   

 
SERVINDO E COMUNGANDO 

 
Convite à mesa 

Meu Deus, 
Faze brilhar para mim, na vida do outro, 

O Teu  Rosto. 
Essa luz irresistível do Teu olhar, 

acesa no fundo das coisas, 
já me lançou em toda a obra a empreender 

e em todo o trabalho a sofrer. 
Concede-me o favor de Te ver, 

Mesmo e sobretudo, 
No mais íntimo, no mais perfeito, 

No mais remoto da alma dos meus irmãos. 
 

 
Consagração dos elementos 
Pai Nosso e Partilha 

 
SERVINDO E CONSAGRANDO 

 
  

Consagração dos dízimos e ofertas 
 
Canto: HE 386 “O lírio dos vales” 
Avisos e Agradecimentos 

 
Benção Irlandesa 

Que o caminho seja brando a teus pés, 
o vento sopre leve os teus ombros. 

Que o sol brilhe cálido sobre tua face, 
as chuvas caiam serenas em teus campos. 

E até que de novo nos vejamos, 
Que Deus te guarde na palma de sua mão. 
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 Notas Importantes 

 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10:30 h e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18:30 h (2as feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 20 h (2as feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley -17 h (domingo) 

 

 

O QUE É O CREI HOJE? A exposição sobre O QUE 
É O CREI ATUALMENTE foi transferida para o dia 
20 de novembro. Nosso trabalho, objetivos, 
nosso público e atuação. Será muito importante a 
sua presença! A exposição se dará durante o culto 
da manhã e o culto da noite. Será exibido um 
pequeno filme sobre o nosso amado Crei. Faça o 
possível para estar conosco. Será mais uma 
oportunidade para conhecer ainda mais sobre a 
filosofia e o trabalho da nossa creche. 

CANTINA DA IGREJA, EVENTO BENEFICENTE 
PARA O CREI:  no domingo, dia 6 de novembro, 
teremos cantina logo após ambos os cultos. 
PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAR NA 
CANTINA, BEM COMO NA DOAÇÃO DE ALGUNS 
ALIMENTOS. Serão itens práticos: tortas salgadas, 
tortas doces, quiches, empadões etc. Se você 
gostaria de ajudar com a doação dos alimentos 
ou na cantina, por favor,  deixe seu nome e  
telefone com um dos diáconos. A ideia é que nos 
organizemos quanto aos alimentos que vamos 
doar para que saibamos quais itens precisaremos 
providenciar. Os  itens que iremos utilizar se 
encontram numa lista com os diáconos da igreja. 
Participe você também desse evento beneficente! 

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ: Cerca 

de 100 pessoas participam do encontro da ICI no 

Hotel São Moritz neste fim de semana. O evento 

terá o seu encerramento logo após o almoço. Que 

Deus conduza em paz nossos queridos e queridas 

na volta para a casa.  

MEDITAÇÃO CRISTÃ: A partir da próxima semana 
vindoura a meditação Cristã será às quartas-
feiras às 19 horas. (Duração 30 minutos). 

BAZAR DO CREI: O Bazar de final de ano do Crei 
será nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Já estamos 
aceitando as doações. Pedimos que as peças 
estejam preferencialmente em bom estado de 
conservação. Nos três dias do Bazar teremos 
 lanches, doces e quitutes que serão 
comercializados. O Bazar, assim como as cantinas 
organizadas pela igreja, visa sanar parte das 
despesas de final de ano. Ajude-nos nesse 
movimento, colabore você também! 

 
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI: 
A presidente do Conselho Eni Almada Mendes, 
convoca os membros deste conselho para uma 
reunião no dia 24 de outubro às 18h30. 
 
REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA: A reunião 
do Conselho da ICI será no dia 24 de outubro. 
Todos os presbíteros(as) estão convocados! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 25.10: Luise 
Duarte Mena Barreto e Sérgio Muniz Duarte. Dia 
26.10: Cíntia da Silva Telles Nichele; Dia 27.10: 
Marly Rodrigues Fernandes; Tatiana Lopes 
Cardoso e Dia 29.10: Anne Kelly Silva Prado. Um 
abraço carinhoso da ICI! 

 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Habacuque 1.1-4,2.1-4; 
Salmo 119.137-144; II Tessalonicenses 1.1-4,11-
12 e Lucas 19.1-10 
 

DIÁCONOS DE  PLANTÃO: Hoje:  Lya (manhã) e 
Dimas(noite). Próximo  domingo: Teresa (manhã) 
e Alouysio (noite).

 
 


