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Domingo, 6 de novembro de 2016
32° Domingo no Tempo Comum

"Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade." (Salmo 145.18)

ADORAÇÃO
Prelúdio
Solo/Coro

"Perguntei à terra,
Perguntei ao mar e profundezas,

Entre os animais viventes às coisas que rastejam.
Perguntei aos ventos que sopram aos céus,

Ao sol, à lua, às estrelas,
E a todas as coisas que se encontram às portas da

minha carne ...
Minha pergunta era o olhar com que as olhava.

Sua resposta era a sua beleza. "
{Santo Agostinho}

Canto: HE 129 "Glória à Trindade"

CONFISSÃO

Leituras bíblicas: Salmo 145.1-5,17-21 {p.860}
Solo
Silêncio e Oração
"O silêncio nos desafia a abrir-nos sempre mais ao
mistério divino e a permitir que Deus destrua ainda
mais as nossas imagens dele até que estejamos
abertos ao verdadeiro Deus. (... ) Suportar a ausência
de Deus significa, portanto, retomar à verdade diante
de Deus, renunciar as próprias projeções e descobrir o
Deus totalmente outro escondido por detrás de todas
as representações. "

{Anselm Grün}

Canto: HE 386 "Bondoso amigo"
Momentos de Louvor (noite)

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA

Leituras bíblicas: AT: Ageu 1.5b-2.9 {p.1223}, NT: 11
Tessalonicenses 2.1-5, 13-17{p.1565} e Lucas 20.27-38
{p.1375}

M~nsagem

LlTURGIA

COMUNHÃO

Convite à mesa

"É na essência mais íntima da alma, na última
centelha da razão, que o nasciroento de Deus

. t
acontece. No que a alma pode oferecer de mais
puro. de mais nobre e de mais delicado, é aí que ele
deve acontecer: naquele profundo silêncio aonde
jamais chegºu qualquer criatura nem qualquer
imagem.

j •
{Melster Eckhart}

Pai Nosso e Partilha
Consagração dos Elementos

CONSAGRAÇÃO

"Se eu puder aliviar o sofrimento de uma vida, ou se
conseguir ajudar um passarinho que está fraco a
encontrar o ninho ...
A vida terá valido a pena. "

{Emily Dickinson}

Consagração dos dízimos e ofertas

"Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu To damos"
Amém

Canto: HE 180 "Um vaso de benção"

Avisos e Agradecimentos
Benção Final e Tríplice Amém



 Notas Importantes 

 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10h30  e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18h30  (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 19 h (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  .... 17 h (domingo) 

 

 

DIVULGAÇÃO DO CREI:  hoje e nas próximas semanas 
teremos alguns eventos sobre o Crei e em prol do 
Crei. É uma excelente oportunidade de divulgarnos 
esse trabalho tão especial. No bazar dos dias 2 a 4 de 
dezembro, assim como na exposição sobre O QUE É O 
CREI HOJE, no dia 20 próximo,  teremos folhetos sobre 
o Crei que poderemos levar para amigos e amigas 
conhecerem esse trabalho. Podemos trazê-los 
inclusive também em alguns desses eventos. Estamos 
passando por um momento financeiro muito delicado, 
especialmente nesse fim de ano.  Um de nossos 
desafios é conseguirmos novos colaboradores para 
manter esse importante trabalho. Trata-se da nossa 
divulgação para conseguirmos NOVOS AMIGOS DO 
CREI. Ajude-nos a divulgar e a manter esse trabalho!  
Nossos endereços virtuais: O Facebook do CREI: 
@creirj  e nosso site: crei-rj.org 

RELIGIÃO E CINEMA:  A classe Paul Tillich e o Instituto 
Compassio promovem: Lançamento do livro Religião e 
Cinema, com palestra do autor, o filósofo e cientista 
da religião  Frederico Pieper, da Universidade  Federal 
de Juiz de Fora.  Imperdível. Amanhã, dia 7, às 19h.  

CANTINA BENEFICENTE DA ICI: hoje, após ambos os 
cultos teremos a cantina em prol do Crei. Participe 
dessa comunhão após a celebração. Uma 
oportunidade para estarmos entre amigos e irmãos. 
Além de comer conosco, você poderá levar 
quentinhas para casa. (tortas doces e salgadas). 
Desfrutemos juntos! 

O QUE É O CREI HOJE? A exposição sobre O QUE É O 
CREI ATUALMENTE será no dia 20 de novembro. 
Falaremos um pouco sobre  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.  

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 DE ORAÇÃO EUNICE SIMÕES:  A próxima 
Reunião de oração será na próxima quarta-feira, às 
15h, na residência da Luzimar. Na Rua Moura Brasil, 
61, apartamento 801 – Laranjeiras. Participe! 

CREI: Estão abertas as inscrições para o CREI. Faixa 
etária 2 a 3 anos e 11 meses. Os interessados devem 
entrar em contato com a secretaria através do 
telefone: 2522-5015. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 9/11: Elizabeth 
Sarmento Costa, Carlos Fernandes Fuentes de Araújo 
e João Vicente Martins Emerick Marchon. Dia 12/11: 
Maria Isabel Araújo Lima Duque Estrada, João Paulo 
Lessa Pellegrini e Severino Flávio Dantas Guerra 
Barreto. Um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Isaías 65.17-25; Isaías 12; II 
Tessalonicenses 3.6-13 e Lucas 21.5-19.  
 
DIÁCONOS DE  PLANTÃO:  
Hoje: Lya (manhã) e Alouysio (noite). Próximo 
domingo: Isabel (manhã) e Dimas (noite)

 

 


