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Domingo dia 4 de outubro de 2015 

27º Domingo no Tempo Comum 

LITURGIA 
 
 

ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coro 
   . Sugestão                  {Thiago de Mello} 
Antes que venham ventos e te levem 
Do peito o amor – este tão belo amorl 
Que deu leveza e graça à tua vida – 
Faze dele, agora, enquanto é tempo, 
Uma cidade eterna – e nela habita. 
Uma cidade, sim. Edificada 
Nas nuvens, não  –  no chão por onde vais, 
E alicerçada, fundo, nos teus dias, 
De jeito assim que dentro dela caiba 
O mundo inteiro: as árvores, as crianças, 
O mar e o sol, a noite e os passarinhos, 
E, sobretudo caibas tu, inteiro: 
O que te suja, o que te transfigura, 
Teus pecados mortais, tuas bravuras, 
Tudo afinal que te faz viver 
E mais o tudo que, vivendo, fazes.  
   . Canto: Louvai a Deus – Hinário Evangélico, 137 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 26 {p.760}                                                                                                                                                           
   . Solo / Coro 
   . Momentos de silêncio 
   . Antes do nome             { Adélia Prado} 
Não me importa a palavra, esta corriqueira. 
Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, 
Os sítios escuros onde nasce o “de”, o”aliás,”, o “o”, 
o “porém” e o “que”,  
Esta incompreensível muleta que me apoia.   
Quem entender a linguagem entende Deus, 
Cujo Filho é Verbo.  Morre quem entender. 
A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-
muda.  Foi inventada para ser calada. 
Em momentos de graça, infrequentíssimos, 
Se poderá apanhá-la: um peixe vivo com a mão. 
Puro susto e terror. 

     

. Canto:  Confiança em Cristo – HE 383  {manhã} 
                 Cancioneiro  {noite} 

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
  . Leituras bíblicas: Jó 1.1, 2.1-10 {p.694/695}, 
     Hebreus 1.1-4; 2.5-12, {p. 1581/1582};  Marcos 
     10.2-16 {p. 1315}.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   . Mensagem 
    . Solo / Coro 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Juntar  e resistir 
Juntar o canto, o cálice, o cravo!  
Calar a flor que tortura! 
Juntar o verso, a verdade, a vida!  
Tecer o céu pelas ruas! 
Juntar o sol, o suor, a semente!  
Ouvir a flor que se abre! 
Juntar o pão, o peixe, o povo!  
Multiplicar o milagre! 
Juntar a rima, o remo, a rede!  
Pescar a paz dessa raça! 
Juntar a estrela, a estrada, a esperança!  
Buscar Belém pela praça! 
Juntar a cruz, a coroa, o calvário:  
Crucificar a violência! 
Juntar o palco, o poeta, o profeta:  
Ressuscitar a essência! 
  . Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Se caminhar é preciso, caminharemos unidos 
E o Reino de Deus teremos como horizonte de vida. 
  . Canto:  Eis-me convosco HE 296 
  . Ofertório 
  . Bênção final  
  . Tríplice amém  
 

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

BAZAR DO CREI - dias 16,17 e 18 de outubro - 

Para a execução do bazar, que pretendemos seja 

um grande evento, precisaremos realmente 

juntar forças. Por isso o voluntariado será 

fundamental. A ideia é que  façamos de modo 

organizado. Procure um diácono ao final do culto 

e informe-se de que maneira poderia ajudar. 

Precisaremos de ajuda na preparação e 

organização do bazar;  nos dias do evento, para 

venda, acomodação das peças  e atendimento no 

caixa; e  de doações culinárias: bolos, tortas, 

salgados, docinhos etc. Lembremos que pela 

forte divulgação do evento receberemos muitos 

convidados e convidadas. Será uma excelente 

oportunidade para divulgação desse lindo 

trabalho. Mãos à obra!  (Pastor Leonardo) 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima 

quarta-feira será na residência de Eunice Simões.  

O horário: 15:00h e o endereço: Rua Francisco 

Otaviano, 23 apto 201 – Bl. 1 – Copacabana.  

Participem! 

CLASSE PAUL TILLICH -  Amanhã é dia de classe 

Paul Tillich, às 18:30h, pontualmente. Em 

seguida, o grupo de meditação cristã reúne-se 

sob a orientação do diácono Alouysio. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – (sábado, 

03/09): Maria Araci Bortoleto; hoje: João Roberto 

Araújo Lima Duque Estrada; dia 05: Suzana 

Wanderley Boik; dia 06: Ana Lucia Vieira de 

Souza; dia 07: Luís Gustavo Wagner Gomes; dia 

08: Gustavo Winograd; dia 09: Carolina Clark 

Florentino, Ricardo Florentino Miguez de Mello.  

A todos o abraço carinhoso da ICI. 

CONVITE –  Rute Gusmão, filha da Pastora Leni, 

convida a todos para o lançamento do seu livro 

de poesias “Sapatilha do Descampado”, no dia 6 

de outubro, terça-feira, de 18:00h às 22:00h, na 

Books Livraria – Espaço Itaú de Cinema, Praia de 

Botafogo, 316.  A edição é da editora Texto 

Território e o livro feito em parceria com o artista 

plástico Umberto França, que exporá uma 

instalação de sua autoria durante o evento.  

NOSSAS FAMILIAS EXISTEM, PLURAIS E FELIZES -   

“Nós, da Rede Ecumênica da Juventude (REJU), 

religiosas, religiosos, ativistas sociais, incluídos nos 

mais diversos arranjos familiares da nação 

brasileira, repudiamos o Projeto Lei nº 6.583/13 

(Conhecido como Estatuto da Família), proposta do 

deputado federal Anderson Ferreira ( PR – PE ), 

aprovado, por 17 votos a cinco, pela Comissão 

Especial sobre Estatuto da Família, que reconhece 

como família  apenas os núcleos  heterossexuais 

sob a obrigação patriarcal de produzir filhos 

biológicos. Com intuito preconceituoso defende-se 

que a família é formada da união entre um homem 

e uma mulher ou por qualquer um dos pais e seus 

descendentes. Seguindo essa ideia, as demais 

composições familiares são definidas como tendo 

base em “relações de mero afeto”. Excluíram-se da 

família os filhos(as) adotados(as), os órfãos(as), os 

filhos(as) de uma segunda união e os havidos(as) 

fora da sociedade conjugal legitimada. (.................). 

Sem dúvida, estes fundamentalistas não nos 

representam. Amar o próximo e encontrar o 

sagrado no outro e outra nada tem a ver com 

estimular processos de exclusão ou de imposição de 

doutrinas à sociedade, que - queiram ou não - é 

plural. (...) O silêncio nos torna cúmplices destes 

disparates legislativos: Não em nosso nome!” 

Confira no mural a íntegra do manifesto lançado 

por 17 importantes instituições ecumênicas 

brasileiras contrárias ao Estatuto da Familia que 

tramita no Congresso Nacional.   

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO -  Jó 23.1-9, 16-17, Salmo 

22.1-15, Hebreus 4.12-16, Marcos 10.17-31.           

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: 

Eliezer; Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: 

Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – ocorrem aos domingos 

às 10:30h e 19:00h. 

 

 


