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Domingo, 1 de Janeiro de 2017 
FELIZ ANO NOVO! 

“Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas as estrelas luzentes. ”{Salmo 148.3 } 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Único 
Quando me chamas 
Por meu nome, 
Nenhuma outra criatura  
Volta para Ti o seu rosto, 
Em todo o universo 
 
Quando Te chamo 
Por Teu nome,  
Não confundes minha voz 
Com nenhuma outra criatura 
Em todo o universo. 
{Benjamin González Buelta, jesuíta español} 
 
 
Canto: HE 144 “Palavra vivificante” 

CONFISSÃO 
 
Leituras bíblicas: Salmo 148  {p.862} 
Solo  {Lizette Pinhão} 

O Teu Jardim 
...Procuro o Céu e apenas vejo o forro 
do meu quarto tão frio e já desfeito 
é quando o amor divino como um jorro 
invade-me qual nunca havia feito. 
 
Tua voz faz tremer a minha cama 
e acende dentro de mim a eterna chama 
que queima como a fúria de um vulcão. 
 
Sei então mais alegre que assustado 
Que todo entendimento é limitado 
e o jardim que escolheste é o coração. 
{Da obra de Jonas Rezende: “Quando a noite já vem”} 
 
Canto: HE 245 “Venho como estou” 
Momentos de Louvor (noite) 
 
 
 
 
 

EDIFICAÇÃO 
Leituras bíblicas: Isaías 63.7-9 {p.992}; Hebreus 2.10-18 
{p. 1582}  e Mateus 2.13-13 {p. 1246} 
 
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

 
Convite à mesa 
Comunhão Eucarística  
 

Recebi, Senhor, esta Hóstia total, que a criação, 
emocionada ao vosso encanto, vos apresenta nesta 
nova aurora. Este pão,  fruto de nosso esforço, por si 
mesmo, bem o sei, nada mais é que uma imensa 
desagregação. Este vinho, nossa dor, nada mais é, 
infelizmente, que bebida dissolvente. Mas no fundo 
desta massa informe, colocastes – tenho certeza, pois 
o sinto – um irresistível e santificador desejo que nos 
leva a gritar, desde o ímpio ao crente: Senhor, fazei-
nos um.  

{Teilhard de Chardin}. 
 
Pai Nosso / Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO E   ENVIO 
O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu 
saiba palavras de conforto à pessoa abatida;  
Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, 
para prestar atenção como um discípulo. {Is. 50.4} 

 
Canto: HE 311 “Preciosa companhia”  
 
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) 

 

 

O que esperar? Há quem se deixa imobilizar, banca o 
avestruz e enfia a cabeça na areia, fica à espera do 
milagre de um futuro melhor. Há quem acredite que 
Deus ouvirá as nossas preces e haverá de intervir na 
história humana. Deus é Pai, não paternalista. 
Entregou-nos a Criação. Cabe a nós administrá-la. “Se 
Deus é bom, por que há tanta desgraça?”, indaga o 
cético. A pergunta correta é outra: “Por que nós, seres 
humanos, causamos tanto sofrimento ao promover 
injustiças e exclusões?”  Não coloquemos na conta de 
Deus a fatura de nossos débitos. Frisa o livro do 
Gênesis que, ao terminar a Criação, Javé viu que tudo 
“era muito bom”. O qualificativo é notório. Se hoje o 
“muito bom” parece distante, há que indagar o que 
fizemos com a natureza e a sociedade para causar 
tanta devastação e dor. Colhe-se no futuro o que se 
plantou no presente. Portanto, aguardar um futuro 
melhor é empenhar-se em corrigir os rumos do 
presente.   (...) No teatro grego, havia um coro que 
recitava o contrário da cena que se desenrolava no 
palco. Seus integrantes eram chamados ‘hipócritas’. 
Na Palestina do século I, os fariseus, como advertiu 
Jesus, denunciavam o mosquito no olho alheio sem 
admitir a trave que traziam no próprio. Como semear 
um futuro melhor se trago o coração pesado de ódio, 
mágoas e ressentimentos? Como colher flores se a 
boca profere palavras ácidas contra quem não pensa 
como eu? Como haverá paz se aplaudo a vingança? 
Como esperar harmonia se reforço o preconceito e a 
discriminação? Como sonhar com a justiça se jamais 
partilho bens materiais e espirituais? (...)Há que 
prestar atenção nos versos de Vicente de Carvalho: 
“Essa felicidade que supomos / árvore milagrosa que 
sonhamos / toda arriada de dourados pomos / existe 
sim; mas não a alcançamos, / porque está sempre 
apenas onde a pomos / e nunca a pomos onde nós 
estamos.” Como alerta a canção de Vandré, “quem 
sabe faz a hora, não espera acontecer.”  {Fragmentos 
do texto: “Tempo de esperança”, de Frei Beto, Jornal 
O Globo} 

GRUPO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ: Está se reunindo na 
ICI durante o período de férias. Portanto, próxima 
quarta-feira, meditação cristã na ICI,  às 19h, sempre 
sob a direção do diácono Alouysio. 

 

ESPAÇO CREI - NOVAS MATRÍCULAS: a partir deste 

novo ano teremos também algumas  vagas para 

crianças pagantes. Trata-se de 7 vagas destinadas às 

crianças que não são das comunidades próximas, mas 

que não possuem condições de arcar com as altas 

mensalidades das creches da Zona Sul do Rio de 

Janeiro. O Valor da mensalidade será em torno de 

50%  do que custa uma criança para o Crei. Se você 

conhece alguma família com esse perfil, por favor,  

comunique-se conosco! Entre em contato  com o Rev. 

Leonardo Amorim, tel 996791895, ou e-mail 

amorinoleonardo@gmail.com.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Edgard 
Nogueira Filho e Silvano do Nascimento Silva. Dia 
3.01: Dora Paz Nascimento Ferreira. Dia 4.01: Marcelo 
Alan de Oliveira Pinto, Karina Velasco de Oliveira, Cely 
de Souza Soares e Thelmo de Miranda Cabral 
Alvernaz. Dia 5.01: Julia Alice Fuentes Ribeiro da Silva. 
Dia 6.01: Ana Clara Pereira de Souza e Reginaldo de 
Azevedo Junior. Dia 7.01: Guilherme Temke e 
Theodoro Reis Brito .  Um abraço carinhoso da ICI. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO:  

Isaías 60.1-6; Salmo 72.1-7, 10-14; Efésios 3.1-12 e  
Mateus 2.1-12 .  



 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) 

 

 

 


