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Domingo dia 22 de novembro de 2015 

CRISTO, O REI DO UNIVERSO 

LITURGIA 

ADORAÇÃO  
   . Preludio 
   . Solo/Coro 
   . Prefiro estar com Cristo  {Dostoiévski} 
Às vezes Deus me envia instantes de paz; nestes instan-
tes amo e sinto que sou amado; foi num desses momen-
tos que compus para mim mesmo um credo, onde tudo é 
claro e sagrado. Este credo é muito simples. Ei-lo: creio 
que não há nada de mais belo, de mais profundo, de 
mais simpático, de mais viril e de mais perfeito que o 
Cristo, e eu digo a mim mesmo com um amor cioso, que 
não existe e não pode existir. Mais do que isto: se al-
guém me provar que o Cristo está fora da verdade e que 
esta não se acha nele, prefiro estar com Cristo a ficar 
com a verdade.   
   . Canto: O caminho, a verdade e a vida HE 124. 
 
CONFISSÃO  
   . Leitura bíblica:  Salmo 132.1-12 (13-18) {p. 851/852} 
   . Solo/Coro 
   . Pedaços 
Pedaços, pedaços... 
Um mundo em pedaços 
Uma vida em pedaços... 
Queremos viver um novo tempo, ó Deus. 
Queremos ver brotar sinais de esperança 
De que é possível juntar os fragmentos 
E reconstruir a unidade neste mundo. 
Clamamos por teu Espirito de Unidade 
Para que venha dos quatro cantos da terra 
E sopre vida sobre todo ser... 
Sopra um vento  fresco e renovador que 
Possa infundir ânimo e vigor, para  que os  
Pedaços se convertam num corpo, 
corpo do mundo, corpo do povo, corpo de Deus. 
Porque assim nos criaste, e assim desejas que sejamos. 
Amém. 
   . Momentos de silencio 
   . Canto:  Oração HE 271  {manhã} 
   . Momentos de louvor  {noite} 

 EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: 2 Samuel 23.1-7 {p. 458/9}, Apoca-
lipse 1.4b-8 {p. 1623}. João 18.33-37 {p. 1420}. 
   . Mensagem 
   . Solo/Coro 
 
COMUNHÃO 
   . Bem aventurado(a) 
Bem-aventurado aquele que não mata 
Seu irmão, porque se dá vida a si mesmo. 
Bem-aventurado aquele que não destrói povoados, 
Porque está edificando  a paz. 
Bem aventurado aquele que sabe resisitir às pressões, 
Fazendo-se réu de cárcere, porque ele é livre. 
Bem-aventurado aquele que não trucida inocentes, 
Porque o seu coração é limpo. 
Bem aventurado aquele que não explora os fihos dos 
homens, 
Porque está crescendo como filho de Deus. 
Bem-aventurado será ele porque será estimado pelos 
irmãos  
E no final será digno de participar do Reino.  
   . Pai Nosso 
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
O desafio cristão é viver em profundidade, assumir op-
ções dignas de uma vida humana, ser coerente, abrir-se 
às necessidades do próximo e celebrar a vida.  {Dom Pedro 

Casaldaliga}  

   . Canto: Companhia de Deus HE 319 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu To damos. 
Amém”. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final 
   . Tríplice amém.  
 

 

 

Silêncio e quietude no templo: por favor, desligue seu celular. 
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NOTAS IMPORTANTES 

 

O CORDEL PEDE LICENÇA - No próximo sábado, dia 

28, às 19:00h, o Reverendo Mozart Noronha lançará 

o seu livro “O cordel pede licença”, publicado pela 

Editora Oikos. O lançamento será na Paróquia Bom 

Samaritano da IECLB. Endereço: Rua Barão da Torre, 

98 ao lado do Metrô.  Na ocasião haverá a presença 

do Grupo de chorinho É DO QUE HÁ.  Todo(a)s 

estamos convidado(a)s! 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – A 

Presidente do Conselho, Vera Gilda de Azevedo 

Araújo convoca os membros deste Conselho para a 

última reunião do ano, a realizar-se no próximo dia 

30, às 18:30h.  

CLASSE PAUL TILLICH – A classe Paul Tillich de 

amanhã terá o pastor Leonardo Amorim na direção. 

Logo após meditação com o diácono Alouysio.  

NOVA DIRETORIA DO CONIC -  A nova diretoria do 

CONIC-Rio, órgão do qual a ICI é membro, ficou 

assim constituída para o biênio 2016-2017 -  

Presidente: Padre Fabio Luiz de Souza (Igreja 

Católica romana);  vice-presidente:  Rev. Luciano  

Fully (Igreja Presbiteriana Unida); Primeiro e 

segundo secretários: Rev. João Pereira (Igreja 

Evangélica Palavra Viva) e Ricardo Pinheiro (leigo da 

Igreja Episcopal Anglicana do Brasil), Tesoureira: 

Pastora Lusmarina Campos Garcia (Igreja Evangélica 

de Confissão Luterana no Brasil). 

GRUPO DE ANIMAÇÃO BIBLICA DA ICI – O próximo 

encontro do grupo será na ultima segunda-feira do 

mês, dia 30 de novembro, às 18:30h. Reserve esta 

data!  

TRATAR O PLANETA DA MESMA FORMA COMO 

NOS RELACIONAMOS COM DEUS - Nós ao 

menos queremos ser curados? Diante do 

aquecimento global e das mudanças climáticas, 

queremos nós – ou resistimos nós à possibilidade 

de – adotar vidas mais simples e vivermos de forma 

mais frugal? Será que podemos, verdadeiramente, 

crer que um século de poluição à atmosfera não 

terá desdobramentos em nosso mundo e nenhuma 

consequência para os nossos filhos? O Profeta 

Isaías previu: “Ele me disse: ‘Vá, e diga a esse 

povo: Escutem com os ouvidos, mas não entendam; 

olham com os olhos, mas não compreendam! Torne 

insensível o coração desse povo, ensurdeça os 

seus ouvidos, cegue seus olhos, para que ele não 

veja com os olhos nem ouça com os ouvidos, nem 

compreenda com o seu coração, nem se converta, 

de modo que eu não o perdoe” (6,9-10). O mundo é 

um presente de Deus, ofertado para a cura e 

partilha; ele não existe para a exploração ou 

apropriação. A forma como nós nos relacionamos 

com Deus não pode estar separada da forma como 

respeitamos as demais pessoas, ou da forma como 

tratamos o planeta... (Confira no mural a integra do 

artigo do Patriarca  Bartolomeu I, arcebispo de 

Constantinopla-Nova Roma e o líder espiritual das 

igrejas ortodoxas em todo o mundo, em artigo 

publicado pela revista Time, 31-10-2015)  Fonte: 

Conic.org.br  

PARABÉNS AO CAIO - Caio de Ávila Pinhão, filho da 

nossa querida LIzette Pinhão, defendeu tese de 

doutorado  em Engenharia de Produção sobre o 

tema Políticas Públicas para a Energia da Cana de 

Açucar,  na UFRJ.  Parabéns Caio!  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Anderson Amaral; dia 26: Liriam Esteves 

Ludovino, Tiago de Mello e Souza Andrade, Maria 

Helena de Oliveira Bertola; dia 27: Enilde Maciel.  

Um abraço carinhoso aos aniversariantes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA O PRÓXIMO DOMINGO – 

Jeremias 33.14-16, Salmo 25.1-10, 1 

Tessalonicenses 3.9-13, Lucas 21.25-36. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: 

Dimas; Próximo domingo: manhã: Teresa; noite: 

Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h. 


