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“Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.  

Louvarei ao Senhor durante a minha vida; 

cantarei louvores ao meu Deus,enquanto eu viver”. 

 (Salmo 146.1-2) 
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Domingo, dia 1º de novembro de 2015 
31º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
 

ACOLHIDA E ADORAÇÃO 
. Prelúdio 
. Solo / Coro 
. Toma-me pela mão                      {Etty Hilessum} 

Toma-me pela mão; seguir-te-ei decididamente, sem 
muita resistência. Não me furtarei a nenhuma das    
tempestades que se abaterão sobre mim nesta vida; 
suportarei o embate com o melhor de minhas forças. 
Mas dá-me, de vez em quando, um breve instante de 
paz. E não acreditarei, em minha inocência, que a paz 
que descer sobre mim é eterna; aceitarei a inquietude e 
o combate que se seguirão. Gosto de demorar-me no 
calor e na segurança, mas não me revoltarei quando 
tiver de enfrentar o frio, desde que me guies pela mão. 
Seguir-te-ei por toda parte; e tentarei não ter medo. 
Onde quer que eu esteja, tentarei irradiar um pouco de 
amor, desse verdadeiro amor ao próximo que há em 
mim. (…) Não quero ser nada especial. Quero tão     
somente tentar tornar-me aquela que já está em mim, 
mas ainda busco seu pleno desabrochar.  
. Canto: Logo de manhã – Cancioneiro, 18  ( HCC 401) 

 

CONFISSÃO 
. Leitura bíblica:  Salmo 146  {p. 861}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
. Solo / Coro 
. Momentos de silêncio 
. Aprender a ser humano              {S. Kierkegaard} 

Pai celestial! Que aprendamos o que é tão difícil de  
aprender em meio à sociedade humana, especialmente 
em seu tumulto; aquilo que, se alhures aprendemos, tão 
facilmente esquecemos em meio à sociedade humana, 
especialmente em seu tumulto: o que significa ser    
homem, e aprendamos que isso piedosamente é           
demandado. Que o aprendamos, e caso o tenhamos 
esquecido, tornemos a aprender do lírio e do pássaro! 
Que o aprendamos, senão de uma só vez e cabalmente, 
ao menos em parte e pouco a pouco! Que aprendamos 
agora do lírio e do pássaro:  
Silêncio, obediência e alegria!  
. Canto: Oração  - Hinário Evangélico , 271  (manhã) 

 MOMENTO DE LOUVOR: Cancioneiro  (noite) 
 

EDIFICAÇÃO 
. Leituras bíblicas:  Rute 1.1-18 {p. 370}, Hebreus 9.11-14 
{p. 1589}, Marcos 12.28-34 {p. 1320} 

. Mensagem 

. Solo / Coro 
  

COMUNHÃO  
. Convite à mesa 
. Amor é um fogo que arde sem se ver          {Camões} 

Amor é um fogo que arde sem se ver;  
É ferida que dói, e não se sente;  
É um contentamento descontente;  
É dor que desatina sem doer.  
 

É um não querer mais que bem querer;  
É um andar solitário entre a gente;  
É nunca contentar-se e contente;  
É um cuidar que ganha em se perder;  
 

É querer estar preso por vontade 
É servir a quem vence, o vencedor;  
É ter com quem nos mata, lealdade.  
 

Mas como causar pode seu favor  
Nos corações humanos amizade,  
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?  
. Pai Nosso  
. Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Nós não podemos fazer nenhuma grande coisa-só coisas 
pequenas com grande amor.           {Madre Teresa de Calcutá}  

. Canto:  Um vaso de benção – Hinário , 180 

. Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“ Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu To damos.” 
. Avisos e agradecimentos  
. Bênção Final        
. Tríplice amém e abraço da paz. 
 

 

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

LANÇAMENTO DO LIVRO DA JOVEM SABRINA 

ALVERNAZ - Na próxima quarta-feira, dia 04 de 

novembro, teremos o lançamento do livro Sangue, 

Cauim e Cerveja: a metáfora em Jorge Luís Borges à luz 

do perspectivismo ameríndio. O lançamento 

acontecerá às 19h, na Livraria da Travessa, na Rua 

Voluntários da Pátria, 97, Botafogo.  Vamos prestigiar 

nossa querida Sabrina!  

PASTOR BRUNO HOMENAGEADO NO INCA -  O pastor 

Bruno Oliveira  foi homenageado  na última Jornada de 

Cuidados Paliativos do INCA. Seu nome foi o mais 

votado pelos funcionários da instituição para receber 

tal homenagem. Parabéns ao nosso Bruno por seu belo 

trabalho de capelania. Que Deus o abençoe ricamente.  

GRUPO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA ICI EM NOVEMBRO 

No dia 9 de novembro, 2ª feira, teremos mais um 

encontro do GABI. Na ocasião, conversaremos sobre o 

tema "Panorama histórico das tradições literárias da 

Bíblia". Horário: 18:30h (na Classe Paul Tillich).   Não 

perca! 

FEIJOADA E RODA DE SAMBA BENEFICENTE- No 

próximo sábado, dia 7 de novembro na casa da Cely, a 

partir de 13:00hs todos estão convidados a participar 

de uma feijoada em prol da apresentação Natalina do 

Coro Myrza Wanderlei. O convite é R$ 40,00, com 

bebidas a parte.  

O CORDEL PEDE LICENÇA -  No último sábado de 

novembro, dia 28, o Reverendo Mozart Noronha 

lançará o seu livro  “O cordel pede licença”, publicado 

pela Editora Oikos. O lançamento será na Paróquia 

Bom Samaritano da IECLB.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima semana 

será na residência de D. Vera Penteado, Rua Humberto 

de Campos, 366 apto 604 – Leblon.  O horário: 15:00h.  

Participem! 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DA OBRA “TEMOR E 

TREMOR” DE KIERKEGAARD- O Espaço Ponto de Luz 

oferece o curso sobre a obra Temor e tremor de Sören 

Kierkegaard em todas as quintas-feiras do mês de 

novembro, das 19 às 21h.   No mural, confira todas as 

informações. 

ESPAÇO CREI- No próximo sábado, dia 07,  às 10h, 

teremos a apresentação teatral  infantil  “A Arca de 

Noé”.  O teatrinho infantil terá como estrelas nossas 

crianças do CREI, protagonistas desse espetáculo.  Os 

ensaios e toda a produção artística foram conduzidos 

por profissionais da área, entre cenógrafos, 

figurinistas, atores e atrizes. Nosso agradecimento ao 

Instituto AlfaeBeto pela iniciativa. 

LIDERES EVANGÉLICOS PEDEM A RENÚNCIA DE 

EDUARDO CUNHA - Integrantes de diversos 

movimentos evangélicos — entre bispos, pastores, 

teólogos e membros de várias igrejas — assinaram um 

abaixo-assinado no qual pedem a saída de Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ) da Presidência da Câmara. Já são 

milhares de assinaturas! “As denúncias de corrupção e 

o envio de recursos públicos para contas no exterior 

inviabilizam a permanência do deputado Eduardo 

Cunha no cargo que ocupa, uma vez que não há 

coerência e base ética necessária a uma pessoa com 

responsabilidade pública”, destaca o texto. Cunha é 

evangélico e por diversas vezes acompanha o culto que 

ocorre na sala das comissões da Câmara dos 

Deputados às quartas-feiras pela manhã. Desde que 

vieram à tona as notícias de que ele esconde contas na 

Suíça, contudo, o peemedebista não compareceu a 

nenhum desses encontros religiosos. “As ações do 

deputado Eduardo Cunha, atual presidente da Câmara 

dos Deputados e que se identifica como evangélico, 

merecem repúdio”, também destaca a carta. Uma das 

acusações contra o deputado, denunciado por 

corrupção e lavagem de dinheiro, é de indicar a igreja 

evangélica Assembléia de Deus para receber parte da 

propina de ao menos US$ 5 milhões referentes a 

contratos para viabilizar a construção de dois navios-

sonda usados pela Petrobrás.   (fonte: www.conic.org.br) 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – Rute 3.1-5, 4.13-17, Salmo 127, Hebreus 

9.24-28, Marcos 12.38-44. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Eliezer; 

Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30hs e 19:00hs.  


