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Domingo, 26 de março de 2017 
 4° Domingo da Quaresma  

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.” {Salmo 23.1} 
 

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

 

 

 ADORAÇÃO  
Prelúdio 
Solo 

Vocês estão em espaço aberto.  
A brilhante Luz de Cristo ilumina o caminho.(...) 
Procurem o que é bom, certo, verdadeiro.  
Isso sim condiz com a luz clara do dia. (...) 
Não desperdicem tempo em trabalho inútil,  
que para nada serve.  
Ao contrário, denunciem a baixeza dessas coisas.  
É uma vergonha passar a vida fazendo tudo 
escondido, com medo que alguém descubra.  
Deixem que toda essa escuridão repugnante  
enfrente a luz  
e descubram como serão atraentes à luz de Cristo. 
Acordem! 
Ressuscitem para a nova vida, 
E Cristo mostrará a luz para vocês! 

{Efésios 5.8-17, Eugene Peterson} 

 
Canto: HE 50 Invocação à Trindade 

 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 23 {p.758} 
Solo  

 
Pai, rogo-te que me guardes nesse silêncio,  

para que eu aprenda dele a palavra da Tua paz,  
a palavra da Tua misericórdia  

e a palavra de Tua mansidão para com o mundo. 
 E que por mim, talvez, Tua palavra de paz  
possa ser ouvida onde, por muito tempo,  
não foi possível a ninguém ouvi-la. Amém. 

{Thomas Merton} 

 
 
Canto: HE 144 “Palavra vivificante” 
 Cancioneiro 6 “O Rei da Glória” 
 Cancioneiro 12 “Glória pra sempre” 
 
Momentos de Louvor (noite) 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: I Samuel 16.1-13 {p.397};  
Efésios 5.8-14 {p.1546} e João 9.1-41{p.1403}  

 

Mensagem 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

E o vinho na mesa eucarística 
é promessa de um sonhado futuro 
hoje ainda mais desejado 
ou a saudade de uma perda indefinida. 
 
É preciso repetir e tatuar na alma 
que no momento crucial da vida 
com o sagrado cálice nas mais 
o Cristo nos dá seu testemunho: 
 

Este é o meu sangue 
Bebam dele todos os homens 
Em memória de mim... 

{Jonas Rezende} 

 Pai Nosso / Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO  
Em vez de serem apenas bons,  
esforcem-se para criar um estado de coisas  
que torne possível a bondade;  
Em vez de serem apenas livres,  
esforcem-se para criar um estado de coisas  
que liberte a todos! 

{Bertolt Brecht} 

 
Canto: HE 155 “Jesus manda luzir” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 

Avisos e agradecimentos 
Benção Final e Tríplice Amém 



Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  ................... 10h30  e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 18h30 (quartas-feiras) 

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

 

CULTO EM MEMÓRIA: No próximo domingo, 
no culto da noite, dia 2, celebraremos a memória 
de nosso querido pastor Jonas Rezende, em culto 
especial de gratidão a Deus.  

 

CLASSE DE CRESCIMENTO NA FÉ: Nossa 
classe de crescimento na fé e na espiritualidade 
está a todo vapor. Já são nove os alunos e alunas 
participantes. Nossa molecada está animadíssima.  

 

BANDA DE PERCURSSÃO: A professora 
Cíntia agradece a gentileza com que foi 
prontamente atendida no pedido para a compra 
de uma bandinha de percussão para as crianças no 
culto da noite.  

 
REUNIÃO DE ORAÇÃO EUNICE SIMÕES: A 
reunião de oração será na próxima quarta-feira, 
dia 29, às 15h na residência da nossa irmã Miriam 
Guimarães. Endereço: Rua Barão da Torre, 620, 
ap 401 – Ipanema. Participe! 

 

LANÇAMENTO DE LIVRO: O teólogo 
Leonardo Boff enviou convite à ICI para o 
lançamento de três de seus livros mais recentes: 
De onde vem a vida; Imitação de Cristo e Memórias 
inquietas e persistentes de Leonardo Boff. O evento 
do lançamento ocorrerá na quadra da escola 
Éden, no dia 28 de março, às 19h30, na Gago 
Coutinho, Laranjeiras.   

 
REVISTA CAMINHOS: Confira na Revista 
Caminhos, da juventude da ICI, o texto do Pr. 
Samuel d’Pádua, Quando invadidos pela paz. Acesse: 
www.revcaminhos.wordpress.com  

 

CARTA DA IECLB (IGREJA EVANGÉLICA 
DE CONFISSÃO LUTERANA) ÀS 
AUTORIDADES BRASILEIRAS: Movida pelo 
Evangelho de Jesus Cristo, sabendo-se incumbida 
da tarefa profética, zelando pelo respeito à justiça 
em favor da paz, a Presidência da IECLB, 
juntamente com Pastoras e Pastores Sinodais, 
recorda o que tem sido expresso em cartas 
pastorais no ano que passou, e admoesta as 
autoridades. (...) Enquanto ecoam, e de forma 
crescente, esses questionamentos em todo o 
território brasileiro, vicejam notícias de que 

assuntos diretamente relacionados à vida da 
população sofrida e marginalizada, como os que 
estão implicados na reforma da Previdência, estão 
sendo avaliados e decididos em meio a 
negociações e manjares pouco comprometidos 
com a superação da aflição da população (Amós 
6.6). Aprofunda-se o escândalo da corrupção. A 
legitimidade dos atuais legisladores está abalada na 
sua essência, mesmo com exceções. Que 
autoridade lhes resta para revisar e definir 
questões da amplitude de uma reforma trabalhista 
e previdenciária, que irá impactar novamente 
naqueles setores da sociedade já fragilizados? O 
descolamento da classe política do povo brasileiro 
é notório. Se sobra alguma relação, ela é cínica e 
dissimulada. Diante do quadro reinante, a 
cantilena de Martim Lutero soa como se tivesse 
sido composta no ano do Jubileu da Reforma, em 
2017: “Desde o início do mundo, um príncipe 
[pessoa instituída de autoridade política] sábio é 
ave rara, e um príncipe honesto, mais raro ainda”.  
(Confira a carta na íntegra no site do CONIC: 
www.conic.org.br) 

 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO 
DO CREI: A presidente do Conselho do CREI, 
Eni Almada, convoca os membros deste conselho 
para uma reunião no dia 8 de abril às 18h30.  
 

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA: O 
Pr. Edson Fernando convoca os membros do 
Conselho da Igreja para uma reunião no dia 8 de 
abril às 20h. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 

27.03: Nina Bonan Reis Vernes. Dia 28.03: 

Mariza Rocha Oliveira. Dia 01.04: Heloisa de 

Moura Figueiredo e Miriam Teixeira Guimarães. 

Um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 
DO PRÓXIMO DOMINGO: Ezequiel 37.1-14, 
Salmo 130, Romanos 8.6-11 e João 11.1-45.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Lya (manhã) e Alouysio (noite). 
 

http://www.conic.org.br/

