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Domingo, 2 de outubro de 2016 
27° Domingo no Tempo Comum 

“Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração.” (Salmo 138.1) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 
 
Ó tu, Pai de todos nós,  alegramo-nos  por nos dares a graça 
de Te experimentarmos nas coisas mais simples do dia a 
dia:  o pão com manteiga servido no  café da manhã,  o ar 
que silenciosamente oxigena nossos pulmões, o sangue que 
misteriosamente alimenta nossas células.  Te louvamos, ó 
Deus, porque  nos infundiste a dádiva da fé, a confiança de 
que o amor triunfará sobre o ódio, os arados e podadeiras 
sobre armas e misseis.  Permite, ó Amoroso Deus, que nossa 
vida seja um transbordamento do Teu amor.  
 
Canto:  HE 129 “Glória à Trindade”  

 
CONFISSÃO 

 
Leituras bíblicas: Salmo 137  {p. 854} 
Solo/Coro 
 
Sustenta-nos, ó Misericordioso, em nossos momentos de 
tristeza, quando ocasos  e despedidas nos visitam.  Ensina-
nos, que de uma maneira misteriosa, tu te manifestas nas 
sombras, nas dúvidas, nas incertezas, nos nossos temores.  
Revela-nos a grandeza da tua bondade e do teu amor 
escondidos nas dores e temores que nos visitam.  Dá-nos 
humildade, ó Pai, para obedecermos a força do teu amor 
que, como um rio, transborda em graça e generosidade, que 
é pura doação e entrega, sempre. 

 
Canto: HE 347 “Deus velará por ti” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
 

EDIFICAÇÃO 
 

Leituras bíblicas: AT: Lamentações 1.1-6 {p. 1078}; NT: II 
Timóteo 1.1-14 {p. 1573} e Lucas 17.5-10 {p.1368 }.  
Mensagem 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNHÃO 
 
Convite à mesa 
 

Ó Pai, nós te agradecemos a abundância dos teus dons e  
bênçãos. Diante dessa mesa transbordante da qual 
ninguém está excluído, dá que  nossos lares sejam 
acolhedores, nossa igreja inclusiva, nossas vidas mais e 
mais generosas.  Não nos deixes cair na tentação de 
desfrutar tuas bênçãos em isolamento egoísta.  Dá-nos a 
alegria de saber que nossa humilde mesa pode ser um 
espelho da tua.   Agradecemos-te, ó Deus, porque nos dás a 
chance de ultrapassar  nossos egoísmos juvenis para 
experimentar  a alegria da entrega, a exuberância da 
doação,  a superação da lógica cruel de viver para si.  Oh 
Deus, livra-nos de nossos egoísmos!  

 
 

Consagração dos elementos 
Pai Nosso e Partilha 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 
Ó Deus, o teu profeta disse no passado que os jovens se 
fatigam e os moços de exaustos caem, mas  quem espera 
em ti tem suas forças renovadas, sobe com asas como 
águias; corre e não se cansa, caminha e não se fatiga.    
Renova as nossas forças, ó Deus, por teu amor.  

 
 
Canto: HE 345 “ Sempre vencendo” 
 
Consagração dos dízimos e ofertas 
Avisos e Agradecimentos 
 
Benção Final  e Tríplice Amém 
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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) 

 

 

EUNICE SIMÕES: CULTO IN MEMORIAM - Na manhã 
deste domingo de primavera, 2 de outubro,  elevamos 
aos céus um canto de gratidão pela vida de nossa 
querida tia Eunice, Mãe fundadora da ICI e do CREI. 
Tia  Eunice sempre amada por todos e todas. Uma 
perda profunda para todos nós.  Que o Espírito de 
Deus conforte o coração de todos os familiares, 
amigas, amigos, irmãs e irmãos na fé.  Obrigado, ó 
Deus, pela incomparável alegria de ouvir os conselhos 
da tia Eunice, de desfrutar da sua estonteante alegria, 
de sermos abrigados pela sombra do seu amor. 
Obrigado, obrigado, obrigado. 
 
ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ : Estamos 
a 3 semanas do encontro da ICI no Hotel São Moritz. 
Faça sua inscrição ainda hoje com Rutinha ou com os 
diáconos de plantão. Valor da inscrição: R$ 30,00. Não 
deixe para a última hora! Confira os preços: R$ 
540,00 – solteiro; R$ 460,00 por pessoa em 
apartamento duplo; R$ 420,00 por pessoa em 
apartamento triplo ou quádruplo. Cortesia de 2 
crianças até 12 anos no mesmo apartamento dos pais. 
Ligar para Rodolfo no escritório do hotel (2239.4445) 
para proceder com os pagamentos da estadia. 
 
FEIJOADA DO ENCONTRO: No próximo sábado nossas 
queridas Eni e Neli farão uma deliciosa feijoada que 
será servida na casa da Cely a partir de 13h.  Estamos 
convidadíssimos. Toda renda do evento será revertida 
para as bolsas do encontro em São Moritz. Convites 
com os diáconos de plantão, Wellington ou Bianca.  
 
ESPAÇO CREI: No próximo dia 8, sábado, teremos a 
apresentação das  nossas crianças do Crei sobre o 
tema último que tem sido trabalhado em sala:  
"A Cultura Afro Brasileira e Indígena".  O evento será 
pela manhã e contará ainda com uma breve 
apresentação de capoeira do mestre Curumim. Logo  
após teremos um almoço beneficente para os 
familiares dos alunos e alunas do  CREI.  Será servida  
uma feijoada preparada por nossa equipe. A renda do 
almoço será revertida para o Crei. 
Eunice Simões era mãe, mãe de quatro filhos. Mas 
emprestou os poderes de sua maternidade para muita 

gente. Muitos de nós fomos beneficiados com seus 
cuidados e ternura. Durante toda sua vida deu de si 
mesma, emprestou seu cuidado, sua força e  amor; 
emprestou inclusive os próprios olhos, para deficientes 
visuais do Instituto Benjamin Constant.  Durante sua 
vida "adotou" algumas crianças. Mas não as tomou 
para si, as deixou irem com a semente que plantara 
em seus corações. Por isso é conhecida como Tia, uma 
segunda mãe. Antoine de Saint-Exupéry dizia que  
aqueles que passam por nós não vão sós, não nos 
deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco 
de nós. No caso de Eunice Simões, deixara tanto, tanto 
de si, que vamos todos nos alimentar do que deixara 
por um tempo incalculável, talvez, enquanto durar 
nossa existência.  – Tia Eunice; vai ser difícil não te 
ouvir mais. Vai ser difícil não te ver mais. Vai ser difícil 
não mais ser presenteado por teu sorriso insistente.  
Os espaços que frequentara se perguntam agora 
mesmo: Como será sem ela? Como será? Como 
faremos? A igreja se pergunta;  a reunião de oração, 
que abrigou por décadas em sua casa, se pergunta; o 
Marimbás se pergunta; sua família; os amigos... 
Estamos órfãos agora. Por isso concordamos com Luis 
Fernando Veríssimo, que quando indagado sobre o 
que achava da morte, sumariamente respondeu: "Sou 
contra!" Nós somos contra, – Tia Eunice. Você  e o 
próprio Deus hão de entender.  Nossa eterna TIA 
EUNICE, melhor seria dizer mãe. {Pr. Leonardo 
Amorim} 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: HOJE: Regina de 
Moura Carijó Maciel e  Agenor Marchon Filho. Dia 
4.10: Cristina Souza de Macedo e João Roberto Araújo 
Lima Duque Estrada. Dia 5.10: Suzana Wanderley 
Boik. Dia 6.10: Ana Lucia Vieira de Souza. Dia 7.10: 
Luis Gustavo Wagner Gomes e Dia 8.10: Gustavo 
Winograd. Um abraço carinhoso da ICI! 

 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Jeremias 29.1, 4-7; Salmo 66.1-12, II Timóteo 
2.8-15 e Lucas 17.11-19. 

DIÁCONOS DE  PLANTÃO: Hoje: Lya  (Manhã) e  Dimas 

(Noite) P. domingo: Isabel e Dimas
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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) 

 

 

 
 


