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Domingo dia 06 de março de 2016 
4º Domingo na Quaresma 

 

LITURGIA 

ADORAÇÃO  
   . Preludio 
   . Solo/Coro 
   . Menos (Nayyirah Waheed) 
Eu quero mais ‘homens’ que transbordem flores. 
Mais temor em seus corpos. 
Mais mulheres em seus corações do que em suas mãos. 
Mais leveza em sua altura. 
Mais honestidade em suas vozes. 
Mais admiração. 
Mais humildade em seus pés. 
- menos. 
   . Canto: Cancioneiro 113 – Cada instante 
 
CONFISSÃO  
   . Leitura bíblica: Salmo 32 {p. 765} 
   . Solo/Coro 
   . Momento de meditação/oração silenciosa 
   . Calma  (Nayyirah Waheed) 
Se 
o oceano 
pode acalmar a si mesmo, 
você também pode. 
Ambos 
somos 
água salgada 
misturado com 
ar. 
   . Canto: HE 288 – Mais de Cristo!  (manhã) 
   . Momentos de louvor e gratidão 
 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Josué 5.9-12 {p. 304}, 2 Coríntios 
5.16-21 {p. 1525}, Lucas 15.1-3, 11b-32 {p. 1365}. 
   . Mensagem  
   . Coro 
 

 COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Jesus Cristo, esperança do mundo (Silvio Mencke) 
Botão de esperança se abre, 
Prenuncio da flor que se faz. 
Promessa da tua presença  
Que vida abundante nos traz... 
Saudade da terra sem males,  
Do Eden de plumas e flores 
Da paz e justiça irmanadas, 
Num mundo sem ódio nem dores... 
Saudade de um mundo sem guerras, 
Anelos de paz e inocência. 
De corpos e mãos que se encontram, 
Sem armas, sem morte, violência... 
Já temos precisa semente,  
Penhor do teu reino agora. 
Futuro ilumina o presente, 
Tu vens e virás sem demora.  
   . Pai Nosso  e Partillha 
 
CONSAGRAÇÃO 
   . Um farol (Nayyirah Waheed) 
Eu sou seu amigo. 
Uma alma para sua alma 
um lugar pra sua vida. 
Lar. 
Saiba disso. 
Sol ou água. 
Aqui ou longe. 
Somos um farol. 
Partimos. 
E permanecemos. 
   . Canto: HE 447 – Que precioso nome! (manhã) 
                  Cancioneiro 60 – Momento novo (noite) 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Bênção final e tríplice amém.  
 

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

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL – CREI 
Rua Joana Angélica nº 203 – Ipanema – Rio de Janeiro 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os associados efetivos e fundadores do 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL – CREI a se reunirem 

em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, às 

12 (doze) horas do domingo dia vinte de março do corrente 

ano de 2016, na sede social, na Rua Joana Angélica nº 203, 

nesta cidade do Rio de Janeiro, para tratar dos seguintes 

assuntos: 

1- Tomar conhecimento do relatório da Diretoria e do 

orçamento para o presente exercício de 2016, 

previamente submetido à apreciação do Conselho 

Fiscal. 

2- Aprovar as contas da Diretoria Executiva 

referentes ao exercício anterior. 

3- Eleger os membros da Diretoria Executiva; o 

Presidente, Vice-Presidente os demais membros 

do Conselho Consultivo; e os membros efetivos e 

suplentes do Conselho Fiscal; todos para o triênio 

que ora se inicia; 

4- Assuntos Gerais 

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2016. 
VERA GILDA A. ARAÚJO 

Presidente do Conselho Consultivo 
 

TEXTOS DE NAYYIRAH WAHEED NA LITURGIA DE 
HOJE -   Nayyirah Waheed escreveu dois livros de 
poesia, ainda sem tradução para o português: Salt e 
Neima. Seus poemas exploram as realidades de 
diferentes identidades, línguas, vida diáspora, o eu, 
comunidade, cura, celebração e amor. Além de 
apresentarem críticas sociais de maneira articulada e 
em poucas palavras, têm uma linguagem muito cheia 
de poder e gentileza e, em poucas palavras, são 
capazes  de desconstruir o leitor, apenas para que ele 
se sinta forte novamente. (retirado do blog: 
http://mediadiversified.org/2015/01/01/10-poets-of-
colour-we-discovered-or-rediscovered-in-2014/; 
traduzido e adaptado por Luciana Mano) 
 
MINI CONCERTO:  Retornaremos à série hoje, 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. 
 
DIA DA MULHER - O púlpito da ICI será ocupado pela 
jovem teóloga Luciana Mano, que trará a mensagem 

divina aos nossos corações, em celebração ao dia 
Internacional da Mulher.  
 
CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã às 18:30h daremos 
inicio às atividades da Classe Paul Tillich dado que na 
última segunda feira  a chuva intensa impediu  o ini 
cio dos trabalhos.  O tema será: Isaías em prosa e 
verso. Logo a seguir teremos o grupo de meditação 
cristã, às 20:00hs, sob a coordenação do diácono 
Alouysio. Você não pode perder!  
 
OBRAS ARTISTICAS EM EXPOSIÇÃO - Estão em 
exposição, no espaço do refeitório do CREI, diversas 
obras da artista Paula Gualberto.  São belíssimos 
quadros  e caixas em acrílico feitos por esta artista 
cujos trabalhos já foram expostos em diversas galerias 
do Brasil e do mundo.  Se você tem interesse em 
adquirir um dos trabalhos estará  contribuindo ao 
CREI. Quarenta por cento do valor de cada obra serão 
revertidos ao CREI.  
 
ICI EM AÇÃO - O pastor Edson ministrará um curso 
sobre Espiritualidade no departamento de  pós-
graduação da  Faculdade Teológica Sul Americana, em 
Londrina – PR, durante toda esta semana.  
 
HOMENAGEM À SECRETÁRIA RUTE PERANDINI – 
Hoje, nos cultos matutino e vespertino, a ICI prestará 
uma homenagem à queridíssima Rute Perandini pelos 
muitos anos de dedicação, amor e serviço vividos no 
exercício como secretária da ICI.  Ao nosso Eterno 
Deus, nossa gratidão pela vida da Rutinha.  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 07.03: Pedro 
Hornemann; dia 08: Affonso Ferrario, Rafael Carijó 
Lucas; dia 09: Leonardo Costa da Silva Amorim, Jorge 
Luís Rocha da Silva; dia 10: Miguel Bonan Reis Vernes, 
Maria Amélia Nunes Araújo Lima; dia 11: Pedro Vieira 
Veiga, dia 11: Edgard de Souza Nogueira, Júlio Cesar 
Esteves Lopes.  Recebam os cumprimentos da ICI. 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO – Isaías 43.16-21, Salmo 126, Filipenses 
3.4b-14, João 12.1-8. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Eliezer; 
Próximo domingo: manhã: Isabel; noite: Rute. 
 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 
10:30h e 19:00h. 
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