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Domingo dia 28 de fevereiro de 2016 
4º Domingo na Quaresma 

 

LITURGIA 

 
ADORAÇÃO 
  . Preludio 
  . Solo/Coro 
   .  Deus é como os olhos  (Rubem Alves) 

Deus nunca foi visto por ninguém. 
Por acaso a gente vê os próprios olhos? 
Quem vê os próprios olhos é cego. 
Para ver com os olhos 
é preciso não ver os olhos... 
Deus é como os olhos. 
Não podemos vê-lo 
para ver através dele. 
Deus é um jeito de ver. 
   . Hino 126 – Sol da minha alma (1ª, 2ª e 4ª estrofes) 
 
CONFISSÃO  
   . Leitura bíblica: Salmo 32 {p. 765}. 

   . Solo/Coro 
   . Momentos de silêncio e oração  
   . A quaresma  (Carlos Rodrigues Brandão) 
Que a quaresma não seja um tempo de penitência, mas 
talvez de "pena intensa". Um tempo de aumentarmos a 
vocação de nos abrirmos ao outro, sermos capazes de 
compreender a vida e o sofrimento permanentes (e não 
apenas na quaresma) dessa imensa maioria de mulheres 
e homens aqui do Brasil e do Mundo.   
   . Hino 91 – Hora bendita     (manhã) 
   . Momentos de louvor e gratidão  (noite) 
 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Josué 5.9-12 {p. 304}, 2 Coríntios 
5.16-21 {p. 1525}, Lucas 15.1-3, 11b-31 {p. 1365/6}.  
   . Mensagem 
   . Coro 
 
 

  
COMUNHÃO  
   . Convite à mesa 
Salvar-nos-emos se chegarmos a ser não mais podero-
sos, e sim mais solidários. Cresceremos não sendo cada 
vez maiores,  e sim estando cada vez mais próximos dos 
pequenos. Seremos felizes não tendo cada vez mais, e 
sim compartilhando cada vez melhor.  Não nos salvare-
mos se continuarmos gritando cada umas suas próprias 
reivindicações e esquecendo as necessidades dos ou-
tros. Não seremos mais sensatos se não aprendermos a 
viver mais em desacordo com o sistema de vida utilita-
rista, hedonista e insolidária que organizamos para nós. 
Precisamos atrever-nos a ouvir mais fielmente o evan-
gelho de Jesus.  (Antonio Pagola) 

   . Pai Nosso 
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Esperar não é desejar. É entrar na expectativa do que 
Deus prometeu. E agir de modo que obedeçamos aos 
projetos divinos para nós mesmos e para o mun-
do. Desejar é unir as minhas aspirações mais íntimas a 
isso que o Pai revelou...  (Frei Marcelo Barros relendo Pe.  

Comblin) 

  . Hino 394 – A excelência do amor 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. 
Amem”. 
   . Avisos e agradecimentos  
   . Bênção final 
   . Tríplice Amém. 
 
 
 

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

 
MINI CONCERTO:  Retornaremos à série no dia 6 de março, às 18h, com o grupo Café Pingado. É 
um grupo cristão, que além de músicas autorais, conta em seu repertório com hinos e cânticos 
rearranjados em jazz e ritmos brasileiros. 
 
CLASSE PAUL TILLICH –  A classe Paul Tillich retoma amanhã as atividades. O primeiro módulo 

deste ano será dado pelo Prof. Jakler. O tema será “O livro de Isaías: em prol da justiça, da 

libertação e dos recomeços”. Antes da aula, o pastor Edson fará uma apresentação do programa 

de estudos da classe Paul Tillich para o ano em curso.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA TIA EUNICE – Nossas reuniões de oração recomeçam na próxima quarta 

feira, dia 02 de março.  Participe, traga um(a) convidado(a)! Anote o endereço: Rua Francisco 

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

APENAS 785 SAMARITANOS VIVEM NO MUNDO HOJE - A história do samaritano que, ao passar 
pela rota entre Jerusalém e Jericó, se depara com um homem espancado por assaltantes e, sem 
pestanejar, ajuda a aliviar suas feridas é um dos momentos mais famosos do Novo 
Testamento. Quase 2.000 anos após a narração deste episódio, uma pequena comunidade de 
samaritanos resiste em uma montanha da Cisjordânia, a algumas de dezenas de quilômetros de 
Jerusalém e Jericó. E assim como em templos bíblicos, se vê rodeada por uma região tensa, agora 
não infestada de ladrões de beira de estrada, mas disputada, de maneira sangrenta, por judeus e 
palestinos... Hoje são apenas 785 samaritanos no mundo...  (A reportagem foi publicada essa 
semana no site UOL)  http://viagem.uol.com.br/guia/cisjordania/jerusalem/roteiros/refugiados-
em-montanha-samaritanos-resistem-em-regiao-tensa-da-cisjordania 
 

GRUPO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ – Amanhã às 20:00h sob a coordenação do Alouysio.  
 
CLINICA SOCIAL DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO DA ICI (CAPICI) –  Vamos divulgar nossa clinica 
de atendimento psicológico, psicanalítico e psiquiátrico.  Trata-se de um lindo trabalho oferecido 
pela ICI que precisa ser mais conhecido.  
 
CLASSE DAS CRIANÇAS –  Nossa classe para crianças, a exemplo do que acontece pela manhã,  
está funcionando a pleno vapor no culto da noite. Vamos dar esse presente a nossa  gurizada.  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Raphael Nogueira Filho, Michelle Costa de Oliveira; dia 

05: Herta Spiegel.  Um abraço carinhoso da ICI. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Josué 5.9-12, Salmos 32, II 

Coríntios 5.16-21, Lucas 15.1-3, 11b-32.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: Dimas; próximo domingo: manhã: Lya; noite: 
Eliezer.  
 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h e 19:00h. 
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