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Domingo, 12 de março de 2017 
2° Domingo da Quaresma 

“O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.” {Salmo 121.2} 
 

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

 

 

 ADORAÇÃO  
Prelúdio 
Solo 

Vida, muita vida 
A própria vida da vida 
Vida por todos os poros 
Vida que se revela no arfar dos pulmões  
No incansável bombear do coração 
Vida que explode no cérebro 
Que pensa, só pensa e não pode parar de pensar. 
Vida que é ritmo constante 
Na dança dos músculos, dos nervos 
No próprio atritar dos ossos envolvidos 
Por cartilagens enamoradas 
Vida, muita vida, a própria vida da vida 
Vida, vida, vida, vida 
Vida nos olhos, na boca 
Vida nas palavras que se projetam em busca 
De mais vida 
Na vida dos outros, na vida dos astros, 
Nas leis imutáveis, na vida de Deus. 
Vida, muita vida, a própria vida da vida – 
Tudo isto apenas me atinge 
 Se ligado a você 
Os meus olhos penetram o horizonte do amor.  

  {Jonas Rezende} 

Canto: HE 68 “Culto à Trindade” 
 

CONFISSÃO 
Leitura Bíblica: Salmo 121 {p.848} 
Solo 

Senhor, decido-me a decidir. 
Sinto de todos os lados e no meu próprio interior 
A insinuação do comodismo. 
Sou tentado pela vontade ridícula de ser transportado 
através da vida em tapete mágico. 
E a fazer do meu mundo uma afirmação de egoísmo e 
alienação. Mas a despeito de tudo e de minha própria 
fragilidade Senhor, decido-me a decidir. 
(...) Não tenho e não quero outro caminho. 
Decido-me a decidir. Decido. 
“Eis-me aqui, envia-me a mim”     {Jonas Rezende} 

 

Canto: HE 180 “Um vaso de benção” 
Momentos de Louvor (noite) 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Gênesis 12.1-4a {p.16};           
Romanos 4.1-5,13-17 {p.1482}; João 3.1-17 {p.1389} 

 

Mensagem 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Decisão 
Construí meu mundo pus no centro Deus 
Fiz do seu Caminho os caminhos meus. 
No deserto ardente eu plantei a flor 
Para toda gente eu só tenho amor. 
Construí meu mundo pus no centro Deus 
Fiz do seu Caminho os caminhos meus. 
Já não vivo mais vive em mim Jesus 
Deixo o comodismo pois escolho a cruz 
Para o homem-fera que hoje a guerra faz 
Minha vida espera encarnar a paz. 
Já não vivo mais vive em mim Jesus 
Deixo o comodismo pois escolho a cruz. 
     {Jonas Rezende} 

Pai Nosso / Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO  
 

Meu mundo em Deus 
(...) Ame pelo amor do Deu do seu amor 
Ame ainda que não for amado. 
E ainda que odiado 
Seja um pródigo do amor 
E ame imensa e intensamente. 
E faça gente os vultos deformados. 
E vença as forças que o venceram e deformaram. 
E seja gente.    {Jonas Rezende} 

 
Canto: HE 327 “Chuvas de Bençãos” 
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) 

 

JUVENTUDE: HOJE acontece o primeiro 

encontro da classe de estudos bíblicos da 

juventude da ICI. O grupo se reunirá sempre 

no segundo domingo do mês, às 17h30, com o 

Prof. Jakler. 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã não 

teremos classe Paul Tillich. Na segunda-feira, 

dia 20, o prof. Luiz Longuini dará continuidade 

aos estudos sobre a Reforma Religiosa do séc. 

XVI. 

 

GRUPO DE LOUVOR: Aos interessados em 

integrar o grupo de louvor da ICI, seja cantando 

ou tocando, o próximo ensaio será 18 de 

março, às 16h, aqui na Igreja, quando parte 

do nosso cancioneiro será ensinado. Para 

maiores informações, procure a Bianca. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Nossa primeira 

reunião de oração do ano será na próxima 

quarta-feira, às 15h, na residência da nossa 

irmã Cristiane. Endereço: Avenida Bartolomeu 

Mitre, 72, apto. 202 – Leblon. Participe! 

 

PARABÉNS ROSE! Na sequência, o cartaz da 

Semana de Oração pela Unidade Cristã 

(SOUC), edição 2017. A arte vencedora é de 

autoria da artista Rose Araujo (Ânima Design 

Studio). A escolha foi definida em um concurso 

realizado pelo CONIC para o tema 

“Reconciliação: é o amor de Cristo que nos 

move – Celebração do 500° Aniversário da 

Reforma”. A semana da unidade dos cristãos 

será uma oportunidade a mais para que as 

igrejas abordem a questão da reconciliação 

entre as diferentes denominações cristãs, 

focando na riqueza e na diversidade que há 

cada uma delas e, ao mesmo tempo, 

conclamando para a necessidade de uma união 

mais plena. Em 2013, a Exortação Apostólica 

do Papa Francisco, Evangelii Gaudium (A 

Alegria do Evangelho), inspirou o tema deste 

ano, com a citação “O amor de Cristo nos 

move” (parágrafo 9 e 2Cor 5.14-20). Foi a 

partir dessa compreensão que a Comissão 

Alemã formulou o tema.  (Fonte: conic.org.br) 

 

 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 

17.03: Pra. Leni Maria Hoeschl de Gusmão. 

Um abraço carinhoso da ICI! 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO: Êxodo 17.1-7, 

Salmo 95, Romanos 5.1-11 e João 4.5- 42.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

HOJE 
Isabel 
Dimas 

manhã 
noite 

Próximo 
Domingo 

Samira 
Alouysio 

manhã 
noite 

 


