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“Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. 

Fizeste do Altíssimo a tua morada”.  

{Salmo 91.9) 
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Domingo, dia 14 de fevereiro de 2016 
1º Domingo na Quaresma 

LITURGIA 
ADORAÇÃO 
   . Credo  {Liséte Espíndola} 
   . Solo/Coro 
Creio num Deus transformador, 
que nos conduz da morte para a vida. 
Creio num Deus compassivo, 
que a  cada  dia nos permite mostrar o nosso melhor  
e nos perdoa quando não conseguimos fazê-lo. 
Creio num Deus amoroso, 
que nos oferece sua mão e nos ampara 
sempre que percebemos que a nossa autossuficiência falhou... 
E nos possibilita o recomeço com amor e ternura. 
Creio num Deus amigo, 
a quem podemos confessar derrotas e vitórias, 
que nos aconchega como uma criança   
e  sempre nos aceita e encoraja para viver o amanhã. 
Creio num Deus conciliador, 
que nos possibilita ir ao encontro do outro, 
com igualdade e coração tranquilo, 
e nos faz crer que, sendo seus filhos amados, 
podemos ousar rumo à plenitude da vida. 
Amém.  
   . Canto: Vem ó Todo Poderoso HE 66 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 91.1-2, 9-16 {p. 817/8}. 
   . Solo/Coro 
  . Quem me dera ver {Benjamin González Buelta} 
Quanto tem de mendigo, 
o ouro 
no pulso, 
a maquiagem 
no espelho, 
a assinatura 
no cheque, 
o título emoldurado 
na parede. 
Quem me dera ver 
quanto tem 
de infinito, 
uma mão esgotada, 
um rosto atrás das grades, 
um sorriso sem retribuição, 
o aroma partilhado do café. 

 Quem me dera olhar 
com olho simples as pessoas  
e as coisas como são! 
   . Canto:  Mais de Cristo! – HE 288 
   . Momentos de silencio 
   . Louvor e gratidão  
 
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: Deuteronômio 26.1-11 {p. 282/3}, Roma-
nos {p. 10.8b-131491/1}, Lucas 4.1-13 {p. 1337/8}.  
   . Mensagem 
   . Coro 
 
COMUNHÃO  
   . Convite à mesa 
   . Oração {adap. de Alexandre Filordi}. 

Senhor, tão certo como o céu é sem limites, 
Nós nos apresentamos como criaturas limitadas diante de Ti; 
Senhor, tão certo como as estrelas brilham neste céu sem fim, 
Nós nos inclinamos para confessar-te nossos ‘limites’ 
Deus, Mãe de Ternura que tudo perdoa, 
Aproxima-te de nós, estende-nos tua mão, 
Conduz-nos pelos caminhos do amor, 
Da paz, da mansidão, da justiça; 
Faz-nos solidários/as, compreensivos/as e fiéis; 
Estende-nos teu céu infinito para que nossa finitude 
Se transforme em luz eterna para a vida, 
Pois, sem Ti, Senhor, nada somos e nada seremos. 
Amém! 
   . Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Deus eterno, torna-nos defensores da vida, 
Perseverantes na luta, 
Solidários no sofrimento. 
Livra-nos da discriminação, 
Liberta-nos do preconceito. 
Ajuda-nos a sermos 
Acolhedores e misericordiosos, 
Conforme Tua vontade. Amém 
   . Canto: Convite ao Trabalho HE 404 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final e tríplice amém.  

 

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

HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2016 

Eis, ó meu povo o tempo favorável 
Da conversão que te faz mais feliz; 

Da construção de um mundo sustentável, 
“Casa Comum” é teu Senhor quem diz: 

Quero ver, como fonte o direito a brotar, 
A gestar tempo novo: e a justiça, 

Qual rio em seu leito, dar mais vida 
pra vida do povo. 

Eu te carrego sobre as minhas asas 
Te fiz a terra com mãos de ternura; 

Vem, povo meu, cuidar da nossa casa! 
Eu sonho verde, o ar, a água pura. 

Te dei um mundo de beleza e cores, 
Tu me devolves esgoto e fumaça. 

Criei sementes de remédio e flores; 
Semeias lixo pelas tuas praças. 

Justiça e paz, saúde e amor têm pressa; 
Mas, não te esqueças, há uma condição: 

O saneamento de um lugar começa 
Por sanear o próprio coração. 

Eu sonho ver o pobre, o excluído 
Sentar-se à mesa da fraternidade; 

Governo e povo trabalhando unidos 
Na construção da nova sociedade. 

 

QUARESMA – Mais do que simples preparação para a Páscoa, a Quaresma constitui ensaio de vida nova no 

Espírito; tempo de deixar tudo o que é velho em nós, tempo de abrir-nos à Vida sempre nova que brota da Cruz, 

tempo de converter-nos ao projeto de Deus, ouvindo e acolhendo sua Palavra, que nos propõe buscar primeiro o 

Reino de Jesus e sua justiça, (conforme Mateus 6.33), retomando a opção fundamental de nossa fé feita em nosso 

batismo. Cor litúrgica: roxo. 

REUNIÃO DO CONSELHO - O Rev. Edson convoca o Conselho de presbíteros e presbíteras da ICI para sua primeira 

reunião de 2016,  amanhã,  às 20h aqui na ICI.  

CORO MYRZA WANDERLEY – Retoma hoje, no culto da noite, as atividades de 2016. 

GRUPO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ – Amanhã, às 20:00hs  com o diácono Alouysio. A classe Paul Tillich retoma suas 

atividades na ultima segunda feira do mês de fevereiro, dia 29.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Mariana Machado de Souza; dia 17: Marisa da Silva e Sousa; dia 20: 

Maritza Dutra Motta, Elena Isabel Martins Pedro.  Recebam o abraço carinhoso da ICI. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Genesis 15.1-12, 17-18, Salmo 27, Filipenses 

3.17-4.1, Lucas 13.31-35. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Isabel; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Celso; noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 


