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Domingo, 29 de Janeiro de 2017 
3° Domingo no Tempo Comum 

“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo? ”{Salmo 27.1} 
 

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

 

 

 ADORAÇÃO  
Prelúdio 
Solo 
 
“Sê justo para com os que se cruzam contigo. 
 Justo é aquele que deixa que os outros sejam iguais a 
si próprios, que aceita as suas diferenças e que ajuda 
os que precisam do seu auxílio. 
 Sê humano, com os outros e contigo. A humanidade 
dos outros só é benéfica para ti quando eles a têm para 
com eles próprios. Só assim, a humanidade é recíproca 
e pode ser um bálsamo para todos. 
 Sê bondoso para com as pessoas que cruzam o teu 
caminho.(...) Agarra-se ao bem e acredita nele, mesmo 
que sofra desilusões. 
 A fé na bondade de cada um atrai o melhor que há nas 
pessoas, pois reconhece o bem que há em todos.” 
 

{Anselm Grün } 
 
Canto: HE 288 “ Mais de Cristo” 

CONFISSÃO 
Leituras bíblicas: Salmo 27.1,4-9  {p.761} 
Solo  {Lizette Pinhão} 
 
“O silêncio é a porta que o nosso ouvido interior abre 
para se poder escutar a maravilhosa melodia da alma. 
Quando não dançamos apenas ao som do assobio dos 
outros é sinal de que estamos em sintonia conosco, em 
sintonia com a música suave que o nosso coração 
criou. Descobre esta melodia interior. Procura captar 
as notas do silêncio. Mantém-te atento a tudo o que 
desponta em ti.”  
 

{Anselm Grün } 
 
Canto: HE 386 “Bondoso amigo ” 
 
Momentos de Louvor (noite) 
 
 
 
 
 

PROCLAMAÇÃO  DA  PALAVRA 
 
Leituras bíblicas: Isaías 9,1-4 {p.934};                  
ICoríntios 1.10-18{p.1499}  e  Mateus 4.12-23 {p.1248}  
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

“Quando eu abandonar o leme, saberei que chegou a 
hora de o tomares tu. O que deverá ser feito, será feito 
instantaneamente. Toda essa luta é inútil! 
 
Coração meu, entrega tuas mãos e aceita em silêncio 
tua derrota. Considera qual não foi tua sorte ficar aí, 
tranquilamente sentado no lugar onde te colocaram! 
 
Minhas lamparinas se apagam a cada sopro de vento 
e, no esforço de novamente acende-las, esqueço de 
tudo o mais. 
 
Desta vez, porém, serei mais sábio.  
Vou esperar na sombra e estender minha esteira no 
chão.  
Quando quiseres, meu Senhor, vem aqui e senta-te 
comigo.” 

{Tagore} 
 
Convite à mesa 
Palavra da Instituição da Santa Ceia 
Pai Nosso / Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO  
“Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a 
voltar sempre inteira.” {Cecília Meireles} 

 
Canto: HE 338 “ Conta as muitas bênçãos” 
Recolhimentos 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 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

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

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

Meditação Cristã  .............................. 19 h (quartas-feiras) 

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

 

 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO 
DO CREI: A presidente do conselho Eni Almada 
Mendes convoca os membros para uma reunião 
extraordinária amanhã  às 18h30.  
 
CREI: Estamos com uma nova modalidade de 
ingresso no Crei. A partir de fevereiro de 2017, 
ofertaremos também vagas para famílias que não 
podem matricular seu filho numa das creches da 
Zona Sul (em função dos elevados preços), mas 
por outro lado, não se enquadram no perfil 
econômico das famílias que atendemos no Crei. 
Para tal, criamos novas vagas, no momento 7 
vagas, destinadas às famílias nessas condições. A 
mensalidade custará  aproximadamente  a metade 
do que custa uma criança para o Crei. Tratar-se-
ão de bolsas de 30, 40 ou 50%. Portanto, caso 
conheça alguma família com esses perfil por 
favor, entre em contato conosco.  Leonardo 
Amorim, tel 996791895, ou e-mail: 
amorinoleonardo@gmail.com 
 
MEDITAÇÃO CRISTÃ: Reúne-se toda quarta-
feira às 19h sob a orientação do diácono Alouysio. 
Participe! 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  
Dia 30.01: Fernando Diniz Mundim. Dia 31.01: 
Gabriela Maria Fidelis Ferreira. Dia 1.02: Celso 
Marcos Vieira de Souza e Dia 3.02: Elaine Mures 
Gomes.  Um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 
DO PRÓXIMO DOMINGO: Mq 6.1-8; Salmo 
15, I cor 1.18-31 e Mateus 5.1-12.  
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Teresa (manhã) e Alouysio (noite). 
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