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“Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos; exultai, vós todos que sois retos de coração” {Salmo 32.11} 
 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

 

 ADORAÇÃO  
Prelúdio 
Solo 

Credo 
Creio num Deus transformador, que nos conduz da morte 
para a vida. 
Creio num Deus compassivo, que a  cada  dia nos permite 
mostrar o nosso melhor e nos perdoa quando não 
conseguimos fazê-lo. 
Creio num Deus amoroso, que nos oferece sua mão e nos 
ampara sempre que percebemos que a nossa 
autossuficiência  falhou... 
E nos possibilita o recomeço com amor e ternura. Creio num 
Deus amigo, a quem podemos confessar derrotas e vitórias, 
que nos aconchega como uma criança  e  sempre nos aceita 
e encoraja para viver o amanhã. 
Creio num Deus conciliador, que nos possibilita ir ao 
encontro do outro, com igualdade e coração tranquilo, 
e nos faz crer que, sendo seus filhos amados, podemos 
ousar rumo à plenitude da vida. 

{Liséte Espíndola} 
Canto: HE 137 “ Louvai a Deus” 

CONFISSÃO 
Leituras bíblicas: Salmo 32  {p.765} 
Solo/ Coro 

Oração de rebeldia 
Chego-me  a Ti, Senhor, com humildade 
Para pedir-te rebeldia. 
Quero viver comprometido com a justiça. 
Desejo não  me vender por nada nem ante nada. 
Quero resistir a tentação de buscar a falsa paz 
Da comodidade e da cegueira. 
Faze-me um inconformado com o medo 
A injustiça e o ódio. 
Faze-me um insatisfeito com a falsidade 
E a mentira do mundo, dando-me a graça 
de trabalhar para melhorá-lo. 
Dá-me a graça de ouvir aquelas tuas palavras: 
“No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,  
eu venci o mundo.” 
 
Canto: HE 288 “Mais de Cristo” 
Momentos de Louvor (noite) 
 
 
 
 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
Leituras bíblicas: Gênesis 2.15-17; 3.1-7{p.5}, Romanos 5.12-
19{p. 1483} e Mateus 4.1-11 {p.1248}.  
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

 
Partir o pão com confiança 

Se partires teu pão com medo, 
Sem confiança, sem audácia,  
Em dois tempos teu pão se acabará... 
Experimenta parti-lo sem previsão, 
Sem cálculo, sem poupança, 
Como filho do Dono  
De todos os trigais do mundo... 

{Dom Hélder Câmara} 
 

CONSAGRAÇÃO 
Jesus, Salvador da atividade humana, à qual trouxeste uma 
razão para agir, Salvador da humana dor, à qual trouxeste 
um valor de vida; sê a salvação da unidade humana, 
forçando-nos a abandonar as nossas mesquinharias e a nos 
aventurar, apoiados em Ti, pelo oceano desconhecido da 
auto-doação.  

 {Teilhard de Chardin}   
 
Canto: HE 341 “Segurança e alegria” 
 
Recolhimentos dos dízimos e ofertas 
“ Tudo vem de ti Senhor, e do que é Teu To damos.” Amém. 
 
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  .............................. 18 h 30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  .... 17 h (domingo) 

 

 

QUARESMA 

Considero  a Quaresma e Páscoa um tempo de renovação 

da consciência, revisão profunda de vida e  um tempo no 

qual me proponho a dar passos novos em um jeito novo de 

viver e de conviver. Isso não é fácil. Por isso, preciso sim 

intensificar não somente nesse tempo, mas  a partir desse 

tempo, a leitura da palavra de Deus, a oração e a 

solidariedade efetiva e afetiva aos irmãos e irmãs, 

especialmente o meu compromisso prioritário e profundo 

com os pobres.    {Marcelo Barros, monge beneditino} 

DONA LIESELOTTI  ORNELLAS:  Neste primeiro domingo da 

quaresma, bem próximo ao dia internacional da mulher, 

celebramos a memória de Dona Lieselotti Ornellas, 

fundadora do CREI, reconhecida no mundo acadêmico 

como a primeira nutricionista do Brasil.  A ICI, o CREI, os 

familiares, os amigos e amigas elevam aos céus um canto 

de gratidão a Deus por esta vida maravilhosa que fez 

diferença no seu tempo.  

LIANA MARCHON:  Nossa querida Liana, irmã do presbítero 

Eurico, foi levada aos braços de amor e paz do nosso Eterno 

e amoroso Deus, no último dia 24 de fevereiro.   Liana 

enfrentou com força e determinação o tratamento do 

câncer que a visitou há quase três anos.  Manteve a 

esperança, soube superar as limitações impostas pela 

doença e, acima de tudo, soube confiar sua vida a Deus em 

todas as situações. Amada por seu esposo Carlos, seus  

irmãos Eurico, Guilherme, Agenor e Ismael,  seus sobrinhos 

e amigos, Liana deixa um canto de amor à  vida em cada um 

de nós.   

JUVENTUDE:    O próximo domingo será o primeiro dia da 

classe de estudos bíblicos da juventude da ICI.  O grupo se 

reunirá sempre no segundo domingo, às 18h. Portanto, 

juventude da ICI:  próximo domingo, às 18h, encontro com 

o Prof. Jakler. Neste  primeiro encontro serão definidas as 

temáticas bíblicas para o semestre.  

CLASSE PAUL TILLICH:  Amanhã temos encontro marcado 

com o Prof. Dr. Luis Longuini, teólogo presbiteriano que 

fará uma apresentação introdutória sobre o tema  da 

Reforma  religiosa do século XVI.  Às 18:h30, pontualmente.  

Será a aula inaugural da Classe Paul Tillich no presente ano.  

Não perca! 

CLASSE DE CRESCIMENTO NA FÉ:  A partir de hoje nossos 

(as)  pré-adolescentes e adolescentes têm encontro 

marcado, todo domingo, no culto da noite.  Estarão se 

preparando  para fazer  sua publica profissão de fé no 

último mês do ano.  Farão, do período quaresmal ao 

Advento, uma viagem pelos principais temas da fé cristã. À 

frente desse turminha do barulho estará o nosso prof.  

Jakler Nichele.  

REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã, dia 7 de março é dia de 

reunião do Conselho da Igreja Cristã de Ipanema. Na pauta, 

entre outros temas, a discussão do orçamento da Igreja e a 

eleição da nova diretoria do Conselho.  Todos os 

presbíteros e presbíteras estão convocado(a)s.  

INSTITUTO COMPASSIO:  Dois mini cursos, um na terça e 

outro na quinta, serão oferecidos pelo Instituto Compassio 

no mês de março. Às terças, o Prof. Luis Longuini dará aulas 

sobre  As Confissões de Santo Agostinho, uma das obras 

teológicas mais belas da humanidade. Na quinta-feira o 

Prof. Jakler vai conduzir os alunos e alunas a uma viagem 

pelos quatro Evangelhos canônicos.  As aulas começam 

nesta terça feira. Horário: 18h30 às 21h.  Maiores 

informações com Solange Roxo ou o pastor Edson. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Herta Spiegel, Dia 
6.03: Lya Costa da Silva, Dia 7.03: Pedro Hornemann, Dia 
8.03: Affonso Ferrario, Dia 9.03: Rev Leonardo Costa da 
Silva Amorim, Dia 10.03: Miguel Bonan Reis Vernes, Dia 
11.03. Edgard de Souza Nogueira e Julio Cesar Esteves 
Lopes.  Um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Gênesis 12.1-4a, Salmo 121, Romanos 4.1-5, 
13-17 e João 3.1-17.  
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje:  Lya (manhã) e Dimas e Próx. Dom: Isabel e Dimas 
(noite) 
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