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“Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.” (Salmo 146.2) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

O caminho 
Em nome do Deus misericórdia, do Deus compaixão. 
Louvores a Deus, Senhor dos mundos, o misericordioso, 
aquele que se compadece e que possui poder sobre o dia 
do juízo. A Ti servimos, a Ti imploramos ajuda. Guia-nos 
pelo caminho reto, pelo caminho daqueles a quem 
concedes tuas graças, daqueles que não caíram sob a 
tua ira nem se desviaram do caminho. {Corão, Sura 1} 

 
Canto:   

 
CONFISSÃO 

 
Leituras bíblicas: Salmo 146 {p.861} 
Solo/Coro 
Momentos de Silêncio e oração 
 
A compaixão não é ter pena dos outros, olhando-os de 
fora ou de cima para baixo. Com-paixão é a capacidade 
de compartir a paixão do outro. O terrível do sofrimento 
não é tanto o sofrimento em si, mas a solidão nele, sem 
uma mão que se estende para ajudar, sem um ombro 
que se oferece para apoiar. Pela compaixão nunca 
deixamos a pessoa sofrer sozinha; sofremos juntos, 
caminhamos juntos,  mas também nos aliviamos juntos 
e nos libertamos juntos.  (Compaixão. Leonardo Boff) 
 
Canto:  
 
Momentos de Louvor (noite) 

 
EDIFICAÇÃO 

 
Leituras bíblicas: AT: I Reis 17.8-16 (17-24) {p.496}, 
NT: Gálatas 1.11-24{p.1535} e Lucas 7.11-17{p.1345} 
Mensagem 

 
 

 
 
 

COMUNHÃO 
 
Convite à mesa 
 
Se viesses a perder a misericórdia, o dom de te 
compadeceres de coração, tudo terias perdido. Deixas-te 
levar pelo amor incondicional: perdoar até sete vezes 
setenta e sete vezes, isto é, sempre? Bem depressa hás 
de fazer uma descoberta após a outra. Quem ama, 
esquecendo-se de si, há de encontrar sua vida plena de 
leve beleza. Toda amizade pressupõe uma luta interior. 
E às vezes a cruz ilumina as profundezas insondáveis do 
amor. Deixas-te vencer pela benevolência, em vez de 
quereres te impor aos outros por uma má consciência, 
ou de resvalares para a ironia? Na pureza deste amor, 
reconhece logo teus erros, e não te detenhas a olhar o 
argueiro no olho de teu irmão.  
 
Consagração dos elementos 
Pai Nosso e Partilha 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 
O amor às pessoas é isto, sentir suas necessidades e 
suportar sua dor. {Martin Buber, Os relatos dos 
Hassidim} 

 
 
Canto:  
 
Consagração dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de ti  Senhor, e do que é teu to damos” 
 
Avisos e Agradecimentos 
 
Benção Final   
Tríplice Amém 
 
Silêncio e quietude no templo, por favor, desligue seu 
celular. 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10:30 h e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18:30 h (2as feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 20 h (2as feiras) 

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

 

 

PORQUE  A CULTURA  DO ESTUPRO 
TAMBÉM DESCANSA SOB A SOMBRA DA 
NOSSA  LEITURA BÍBLICA:   A cultura do estupro 
está presente quando a gente passa por um texto que 
fala do estupro coletivo covarde de uma jovem, 
entregue a tantos homens, pelo seu próprio pai, não 
torna isso um ponto de partida para discutir a 
fragilidade e condição vulnerável da mulher, desde 
sempre, na nossa tradição judaico-cristã ( Juízes 19:24-
29). A Cultura do estupro está presente... (Confira, na 
íntegra,  no mural do templo, o texto do jovem  
teólogo Ronilso Pacheco.) 
 
CHEGAR  A  DEUS: O CAMINHO DA 
ENCARNAÇÃO: O grupo de meditação Cristã  
envia-nos um convite para um retiro de silêncio  a ser 
conduzido pelo monge beneditino Dom Laurence 
Freeman, entre os dias  9 e 11 de dezembro, aqui no 
Rio de Janeiro. O tema:  Chegar a Deus – o caminho da 
Encarnação.  Maiores informações com o diácono 
Alouysio Chaves.  
 

E ASSIM O CANDOMBLÉ FAZ CORO COM AS 
IGREJAS :   (...) Na contramão da lógica. (Confira  o 
texto do jovem Fabricio Zavarise Correia no nosso 
mural.) 
 

NO CENÁCULO: Um querido irmão de todos e 

todas nós  ofereceu-nos uma coleção de exemplares 

do devocionário No Cenáculo, em perfeito estado.   Os 

exemplares estão nos bancos ao lado das Bíblias e 

hinários.   Se você quiser levar um ou mais exemplares, 

poderá fazê-lo.  

CAPSI: O projeto de atendimento psicológico, 

psicanalítico e psiquiátrico da ICI está em pleno 

andamento. As voluntárias do projeto pedem que 

divulguemos o trabalho em nossas redes sociais. Trata-

se de um serviço de extrema utilidade e qualidade  que 

está ao inteiro dispor de pessoas que, por razões 

econômicas, não tenham acesso a este tipo de 

atendimento.  Divulguemos!  

REUNIÃO DE ORAÇÃO:  Na próxima quarta-feira 

teremos reunião de oração na casa da Tia Eunice às 

15h na Rua Francisco Otaviano, 23, ap 201, Bloco 1 

(Copacabana).   “Bendito seja Deus que não me rejeita a 

oração, nem afasta de mim a Sua graça”. 

MINI-CONCERTO: Na próxima edição dos nossos 

recitais receberemos a organista Shelly Moorman-

Stahlman, professora de órgão, piano, e de algumas 

cadeiras do Curso de Música Sacra da faculdade 

Lebanon Valley, na Pennsylvania. Ela virá com alguns 

de seus alunos, que juntos, nos brindarão com uma 

apresentação diversificada em instrumentos musicais e 

em repertório. Será no dia 12 de junho, próximo 

domingo, às 18h. Não percam! 

ESPAÇO DO CREI: Em  função do evento  Bazar 

Beneficente do Crei,  adiamos a justa homenagem aos 

Fundadores e Colaboradores históricos do nosso 

Crei.  Em data próxima a ser marcada, faremos uma 

homenagem condizente com a grandeza e 

importância  de nossos fundadores. Para tal, 

precisaremos de mais tempo para organização e 

estruturação do evento. 

REUNIÃO DOS DIÁCONOS: No próximo 
domingo, dia 12, os diáconos estão convocados para 
uma reunião a ser realizada às 9h na sede da igreja.  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Júlia 
Barros Rocha. Dia 6.06: Luiz Henrique da Silva Vidal e 
Sandra Carijó; Dia 7.06: Júlia Gracie Grenfell, Dia 
9.06: Cecília Garcez e Dia 11.06: Bruno Cabús 
Marchon. Recebam um abraço carinhoso da ICI. 

 LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO:  I Reis 21.1-10(11-14),15-
21a  ,Salmos 5.1-8  e Gálatas: 2.15-21 e Lucas 7.36-
8.3.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO: Hoje: Lia (Manhã), 
Dimas (Noite). Próximo domingo: Isabel (Manhã) e 
Rute(Noite)
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