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   Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 
 

 

“Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos 

ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, 

nosso Deus”. 

(Salmo 99.9) 
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Domingo, dia 07 de fevereiro de 2016. 
TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR 

 

LITURGIA 
 

LITURGIA 

  

INVOCAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 
Dirig: É em nome do Pai e Mãe de todos os povos, que 

nos fez nascer do amor e da terra. 

Congreg: É em nome do Filho, irmãos de mulheres e 

homens nessa vida em construção. 

Dirig: É em nome do Espírito, eterno consolador que 

nos dirige para a vida em plenitude. 

Congreg: Que neste dia de domingo nos reunimos, ó 

Senhor, para te louvar, agradecer e saborear os bons 

frutos da Tua doce presença, os bons ares da Tua graça 

renovadora. 

Dirig: Aqui nunca estamos sozinhos. 

Congreg: O amor de Deus e esta alegre confraria de 

irmãs e irmãos nos acolhem. Amém. 

   . Canto: “Invocação” HE 75 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 99 {p. 822} 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

   . Prece:  

Dá-nos a graça, ó eterna Bondade, de não nos escon-

dermos de Ti. Que Tua presença convide-nos à verdade, 

à transparência, à luz. Sustenta-nos em nossos momen-

tos de tristeza e dá-nos paciência em meio aos mistérios 

diante dos quais a vida nos coloca. Revela-nos a gran-

deza da bondade e do amor que são o sustento de tudo o 

que existe. Faze com que aceitemos alegremente a nossa 

condição de filhos de uma mesma fonte e irmãos de to-

das as outras tuas criaturas. Por Jesus Cristo. Amém. 

  . Canto: “Fortalece a tua Igreja” HE 204 

 

 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Êxodo  34.29-35 {p.126/7}, 2 Corín-

tios 3.12-4.2 {p. 1523}, Lucas 9.28-36 (37-43) {p. 1351/2}. 

  . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

Quando eu abandonar o leme, 

Saberei que chegou a hora de o tomares Tu. 

O que deverá ser feito, será feito instantaneamente. 

Toda essa luta é inútil! 

Coração meu, entrega tuas mãos e 

Aceita em silêncio tua derrota. 

Considera qual não foi tua sorte 

Ficar aí, tranquilamente sentado 

No lugar onde te colocaram! 

Minhas lamparinas se apagam 

a cada sopro de vento e, 

no esforço de novamente acende-las, 

esqueço de tudo o mais. 

Desta vez, porém, serei mais sábio. 

Vou esperar na sombra e 

Estender minha esteira no chão. 

Quando quiseres, meu Senhor, 

Vem aqui e senta-Te comigo. 
{Tagore} 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO  

O olho só é olho se for transparente 

E Deus se dá transparente e invisível 

Através dele vemos a vida com novos olhos 

E Ele se dá a nós por tudo que nos faz ver 
{Rubem Alves} 

  .  Canto: Louvor e Glória HE 111 

  . Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 

“Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu To damos”. 

Amém. 

  . Bênção final e Tríplice Amém. 

    

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

 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA -  

A Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE)  

2016 será  lançada, oficialmente, no dia 10 de 

fevereiro. O tema da Campanha é  “Casa 

Comum, nossa responsabilidade”. O lema 

bíblico é “Quero ver o direito brotar como 

fonte e correr a justiça qual riacho que não 

seca”. (Am 5.24). O objetivo é chamar a  

atenção para a questão do direito ao 

saneamento básico para todas as pessoas, 

buscando fortalecer o empenho, à luz da fé, 

por políticas públicas e atitudes responsáveis 

que garantam a integridade e o futuro da Casa 

Comum, ou seja, do planeta Terra.  A 

Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) 

de 2016 será, pela primeira vez, realizada com 

alcance internacional, ou seja, ultrapassará as 

fronteiras nacionais. Isso se deve à parceria 

construída com a Misereor, entidade episcopal 

da Igreja Católica na Alemanha que trabalha, 

diuturnamente, na cooperação para o 

desenvolvimento na Ásia, África e América 

Latina.      {Fonte: conic.com.br} 

ATENÇÃO JOVENS!  Com o objetivo de 

mobilizar as juventudes brasileira e alemã, os 

organizadores da Campanha estão propondo a 

realização de duas ações. A primeira é um 

concurso de musica sobre o tema da 

Campanha "Casa Comum, nossa 

responsabilidade". Para participar, as pessoas 

interessadas deverão compor uma música, 

focando o tema "Direito e Justiça". 

Importante: o ritmo musical é livre, no 

entanto, a composição deverá ser inédita e 

gravada numa produção caseira e amadora.  

Conferir no site do conic: (conic.com.br) 

CORO MYRZA WANDERLEY – Retoma, com 

força total,  as atividades no próximo domingo.  

REUNIÃO DO CONSELHO -  O Rev. Edson 

convoca o Conselho de presbíteros e 

presbíteras da ICI para reunir-se na segunda-

feira, dia 15 de fevereiro, às 20h aqui na ICI.  

NÃO TEREMOS O CULTO DA NOITE HOJE -  

Neste domingo de carnaval, como de costume, 

teremos apenas o culto da manhã, em virtude 

das dificuldades de transito e por medida de 

segurança. 

MEDITAÇÃO CRISTÃ – Também em virtude do 

carnaval não teremos o grupo de meditação 

cristã amanhã.  O grupo retornará no dia 15. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Simone Ribeiro Corrêa, dia 08: Luzimar Tavares 

da Silva; dia 10: Marion Spiegel, Cely Moraes 

Bianchi; dia 11: Anna Paula Florenzano de 

Almeida, Elizabeth Alexandra Vianna da Costa 

Leite; dia 12: Nicole Moorby Kerr.  Um abraço 

carinhoso da ICI aos aniversariantes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Deuteronômio 26.1-

11, Salmo 91.1-2, 9-16, Romanos 10.8b-13, 

Lucas 4.1-13. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

Próximo domingo: manhã: Isabel; noite: Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 


