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 ADORAÇÃO  
Prelúdio 
Solo 
Oração 
 

Foliões da Tua graça 
Nosso Pai eterno e Mãe amorosa, tu és a origem de 
tudo o que vive. Reconhecemos que em Ti, vivemos, 
respiramos, existimos. A tua verdade, a tua beleza e a 
Tua bondade são a fonte de toda alegria.   Por isso 
intuímos que a alegria destes dias carnavalescos de 
alguma maneira é expressão da tua alegria, do teu 
amor.  E onde a tua alegria se faz sentir, quebram-se 
barreiras, laços de desigualdade são desfeitos e os 
muros da separação são derribados. Nosso Deus 
amoroso, que nunca nos  falte a alegria do teu Reino.  
 
Canto: HE “Vem, ó Todo-poderoso” 

CONFISSÃO 
Leituras bíblicas: Salmo 131  {p.851} 
Solo  {Lizette Pinhão} 

Existimos desde o ilimitado 
Nos impomos limites e nos apequenamos, 
mas vivemos em comunhão com o Ilimitado. 
Duvidamos de nós e nos desvalorizamos, 
mas vamos sob o olhar da Bondade. 
Nos dividimos e nos enfrentamos, 
mas todos recebemos a vida desde A Unidade. 
Nos classificamos em perfeitos e deformados, 
mas todos somos habitados pela Beleza. 
Tememos nossa obscuridade e nos escondemos, 
mas somos iluminados pela Verdade. 
Quem pode pôr limites 
ao amor de Deus por nós? 
Quem pode pôr-nos limites 
se somente podemos ser no amor de Deus? 

{Benjamin González Buelta} 
 
Canto: HE 204 “Fortalece a tua Igreja” 
Momentos de Louvor (noite) 
 
 
 
 

PROCLAMAÇÃO  DA  PALAVRA 
 
Leituras bíblicas: Isaías 49.8-16a{p.979}; I Coríntios 4.1-
5 {p.1502}, Romanos 3 {p.1480} e  Mateus 6.24-34 
{p.1253}  
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

Convite à mesa 
 

Ó Deus, nós te pedimos que te faças presente nesta 
refeição eucarística.  Santifica cada um destes 
elementos com o tempero da tua alegria. Que a tua 
graça se manifeste no pão e no vinho 
transubstanciando nossas lutas, nossas enfermidades 
e nossos conflitos, fazendo-os canais de crescimento, 
de maturidade, de descoberta da tua imagem em nós. 
Dá-nos a graça de não sermos destruídos pela 
ansiedade, pela pressa, pela angústia. Que saibamos 
contemplar a tua graça silenciosa e amorosa que 
sustenta todas as coisas.  

 
Palavra da Instituição da Santa Ceia 
Pai Nosso / Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO  
Oh luz da nossa alma, incendeia o nosso coração com 
o fogo da tua paixão.  Faze brilhar em nós o teu amor, 
ó Eterno, para que nos alegremos e façamos conhecer  
Tua alegria a outros corações. 
 

Canto: HE 282 “ Unido com Cristo” 
 
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) 

 

 

DOMINGO DE CARNAVAL:  Neste domingo, em 
virtude das dificuldades de trânsito trazidas pelos 
blocos carnavalescos,  só teremos culto pela 
manhã.  
 
CLASSE DE INICIAÇÃO DA ICI:  No próximo 
domingo, no culto da noite,  teremos a primeira 
aula da classe de iniciação à profissão de fé. O 
Prof. Jakler estará à frente desta jornada. O 
primeiro encontro terá como tema: Eu faço parte 
da história do povo de Deus.  
 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI:  O conselho da 
ICI está convocado para reunir-se na primeira 
segunda feira do mês de março, às 20h, 
pontualmente.  
 
CLASSE  PAUL TILLICH:   Na segunda-feira, dia 6 
de março nossa classe Paul Tillich volta com força 
total. Para iniciar nossos estudos sobre os 500 
anos da Reforma estará conosco o Reverendo 
Luiz Longuini, ministro presbiteriano, doutor em 
ciências da religião.   O prof. Longuini fará um 
exposição introdutória sobre o movimento 
reformador, defendendo a tese de que no 
começo do século XVI houve pelo menos 4 
grandes Reformas.  Não deixe de participar desta 
primeira aula. Convide seus amigos. Participe! 
 
GRUPO DE LOUVOR:  Àqueles e àquelas que 
tiverem interesse em integrar o grupo cantando 
ou tocando, informamos que nosso próximo 
ensaio será 18 de março, às 16h, aqui na Igreja, 
quando parte do nosso cancioneiro será 
ensinado. Para maiores informações procure a 
Bianca.  
 
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO: Será celebrado no dia 
3 de março o Dia Mundial de Oração. Neste ano 
o material para a celebração foi elaborado pelos 
cristãos das Filipinas. O tema será: Estou eu sendo 
injusto com você? Vale lembrar que o Dia Mundial 
de Oração é uma excelente oportunidade para  

refletir sobre que caminhos que têm sido 
trilhados pelas igrejas cristãs, suas contribuições à 
sociedade,  bem como a importância da oração 
em prol de um mundo mais justo. (Fonte: 
conic.org.br) 
 
COMPASSIO: Instituto Compassio – teologia 
arejada, pastoral comprometida, está retomando 
suas atividades na primeira semana  de março. A 
cada mês acontecem dois mini cursos, um na 
terça e outro na quinta-feira.   Na terça feira, o 
tema será: Deus e o ser humano nas Confissões de 
Santo Agostinho.  Na quinta,  uma viagem 
introdutória pelo Novo Testamento.  As aulas 
acontecem entre 18h30 e 21h. Se você tem 
interesse em conhecer mais profundamente  o 
que seja a Teologia cristã,  venha conhecer o 
Compassio. Com os diáconos de plantão você 
pegar um folheto explicativo.  Quaisquer dúvidas 
é  só perguntar para o Pastor Edson,  
coordenador do curso. 
 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: João 
Victor Terra Pereira Lima e Juliana Maia Miguez 
de Mello. Dia 27.02: Luiza Spiegel de Almeida e 
Carolina Grottera. Dia 28.02: Raphael Nogueira 
Filho e Michelle Costa de Oliveira. Um abraço 
carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Êxodos 24.12-18, Salmo 2 
ou Salmo 99, II Pedro 1.16-21 e Mateus 17.1-9.  
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje:  Lya (manhã) e Alouysio (noite). 
 
 

UM BOM CARNAVAL PARA TODOS E TODAS!!!
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