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ACOLHIMENTO E  ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

O gosto dos caminhos recomeçados 
O que te peço, Senhor, é a graça de ser. Não te peço 
sapatos, peço-te caminhos. O gosto dos caminhos 
recomeçados, com suas surpresas e suas mudanças. 
Não te peço coisas para segurar, mas que as minhas 
mãos vazias se entusiasmem na construção da vida. 
(...) Mesmo quando não posso ou quando não tenho, 
sei que posso ser, ser simplesmente. É isso que te peço, 
Senhor: a graça de ser de novo. {Teólogo José 
Tolentino Mendonça}  
 
Canto: HE 350 “ Direção Divina” 

MOMENTOS DE  SILÊNCIO  E  REFLEXÃO 

Leituras bíblicas: Salmo 119.137-144 {p. 846} 

Solo 
Silêncio e Oração 

Queria dizer mais 
Senhor, hoje queria dizer mais. Queria que a minha 
oração não fosse este rumor de sempre, as mesmas 
palavras disparadas às pressas, entre uma coisa e 
outra; ou o balbucio esquivo, cheio de tudo o que eu 
não disse, porque não encontrei o tempo, o modo ou a 
verdade.  Talvez me faltem palavras... Queria apenas 
colocar devagar as minhas mãos dentro das tuas. E 
isso ser, Senhor, a minha oração e a minha vida.  

{Teólogo José Tolentino Mendonça} 
   
Canto: HE 283 “Vida santificada” 
Momentos  de Louvor (noite) 

PARTILHA DA PALAVRA 
Leituras bíblicas: AT: Habacuque 1.1-4, 2.1-4 {p.1217}. 
NT: II Tessalonicenses 1.1-4,11-12 {p.1564} e Lucas 
19.1-10 {p.1372 }. 

Mensagem   
 
 
 

 
 

COMUNHÃO NO PÃO E NO VINHO 
 

Convite à mesa 
A secreta melodia do invisível 

Dá-nos, Senhor,  a capacidade de viver de olhos 
abertos, 
De viver intensamente. 
Dá-nos de novo a graça do canto 
Do assobio que imita a felicidade aérea 
Dos pássaros, 
Das imagens reencontradas 
Do riso partilhado. 
Dá-nos a força de impedir 
Que a dura necessidade 
Esmague em nós o desejo 
E a espuma branca dos sonhos se dissipe. 
Faze-nos peregrinos 
Que no visível escutam 
A secreta melodia do invisível. 

 
Pai Nosso e Partilha 

 
DESPEDIDA 

É bom saber que esperas por todos 
Senhor, ninguém vive tão à espera como tu! Na tua 
misericórdia esperaras por todos: pelos que estão 
longe e pelos que estão perto. Pelos que se lembram e 
pelos que têm o coração submerso no esquecimento 
mais fundo.  Pelos que todos os dias rezam a ti: “Vem, 
Senhor” e por aqueles cuja oração é uma ferida 
silenciosa, um tormento ou uma revolta. É bom saber 
que esperas por todos. E que na imensidão   
compassiva da tua espera cada um pode reaprender o 
sentido verdadeiro da esperança.  

               {Teólogo José Tolentino Mendonça}  
 
 Consagração dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 319  “Companhia de Deus” 
Avisos e Agradecimentos 
Benção Final e Tríplice Amém 
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 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) 

 

 

DIA DA REFORMA: Amanhã, dia 31 de outubro, 
celebraremos os 499 anos da Reforma Protestante 
com a exibição do filme  Lutero, na classe Paul Tillich. 
Após o filme, debate com o pastor e teólogo Mozart 
Noronha.  Início da exibição:  17h30.  

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. Primeira segunda feira de 
novembro, dia 7, às 19h.  

NASCIMENTO: Nasceu, no último dia 24 de outubro, a 
pequena Maria Antônia Pinhão Portella Monteiro, 
filha de Joana Pinhão e Ivan Monteiro. Aos queridos 
pais, à vovó Rejane Pinhão e à bisavó Lizete Pinhão o 
abraço amoroso da ICI. 

MITOLOGIA GREGA NO INSTITUTO COMPASSIO: 
Restam ainda algumas vagas para os mini cursos 
Mitologia Grega e pensamento Cristão e Teologia do 
Primeiro Testamento, que serão oferecidos   pelo 
Instituto Compassio no mês de novembro.  Os 
interessados em cursar uma destas disciplinas devem 
ligar para o número 993155628 para obter todos os 
detalhes.  

LITURGIA E REFLEXÃO DO ENCONTRO EM SÃO 
MORITZ: A liturgia de hoje é a mesma da celebração 
final do maravilhoso encontro da ICI no Hotel São 
Moritz, no último fim de semana. O jovem professor  
Jakler Nichele será o pregador desta noite, trazendo  
um resumo da impactante mensagem que transmitiu 
ao participantes do abençoado encontro. 

O QUE É O CREI HOJE? A exposição sobre O QUE É O 
CREI ATUALMENTE foi transferida para o dia 20 de 
novembro. 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. 

CANTINA DA IGREJA, EVENTO BENEFICENTE PARA O 
CREI:  no domingo próximo, dia 6 de novembro, 
teremos cantina logo após ambos os cultos. Estamos 
precisando de doações de itens salgados para a 
cantina do horário de almoço. Basicamente tortas 
salgadas, quiches, empadoes etc. Por favor, após o 
culto procure um diácono e comunique que prato 
gostaria de doar. PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS  
PARA  ATUAR NA CANTINA. A ideia é que nos 
organizemos quanto aos alimentos que vamos doar 
para que saibamos quais itens precisaremos 
providenciar. Alguns  itens que iremos utilizar se 
encontram numa lista com os diáconos da igreja. 
Participe! Trata-se de uma receita importante para 
arcarmos com os gastos extras de fim de ano.  

MEDITAÇÃO CRISTÃ: A Meditação Cristã mudou seu 
dia e horário:  quartas-feiras às 19 horas sob a 
orientação do diácono Alouysio. 

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. O BAZAR DO CREI de final de 
ano será nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Mais 
informações nas próximas Notas importantes.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 31/10: Tatiana 
Martins Pedro Coutto; Dia 1/11 Rute Teresinha Pinto, 
Dia 3/11 Pedro Paulo Neves Rezende e Lorenço 
Soárez Marcondes Moura e Dia 4/11: Anna Luz 
Florenzano de Almeida. Um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Ageu 1.5b-2.9, Salmo 145.1-5, 17-21 ou 
Salmo 98, II Tessalonicenses 2.1-5, 13-17 e Lucas 
20.27-38. 
 
DIÁCONOS DE  PLANTÃO: Hoje: Teresa (manhã) e 
Alouysio(noite).
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