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Domingo dia 27 de setembro de 2015 

26º Domingo no Tempo Comum 

LITURGIA 

                                                             É primavera! 
 

DEUS DE TODAS AS FLORES  

   . Prelúdio 

   . Solo / Coro 

   . Oração: 

Ó amado, Substância de tudo que vive 

Que regas a terra com as águas da ternura 

Que inundas o mundo com o perfume do amor. 

Deus que adormece na pedra, 

Cristo, que respira na flor, 

Espírito que toma consciência no humano. 

Ó Deus,  Bendita Mãe dos frágeis, 

O  fulgor de Tua suave presença 

Viceja  em cada planta, 

Revela-se em cada cor. 

Deus de Sara  e de Maria  

De Chico Mendes e Rubem Alves,  

De Francisco de Assis e Tereza de Calcutá. 

Louvado sejas, por todo sempre. Amém. 

   . Canto: 129 – Glória à Trindade 

 

O FASCÍNIO VERDE E AZUL 

   . Leitura bíblica: Salmo 124 {p. 849} 

   . Solo / Coro 

   . Momentos de confissão 

   . Oração 

Eu imaginava que o mundo visto de uma borboleta  

seria, com certeza, um mundo livre aos poemas. 

Daquele ponto de vista: 

Vi que as árvores são mais competentes em auroras  

que os homens. 

Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças  

do que pelos homens. 

Vi que as águas têm mais qualidade para a paz  

do que os homens. 

Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas  

do que os cientistas. 

Poderia narrar muitas coisas ainda que pudesse ver  

do ponto de vista de uma borboleta. 

Ali até o meu fascínio era azul.       {Manoel de Barros} 

   . Momentos de silêncio 

    

DOCE CANTO VEM DAS FLORES 

 . Motivos de louvor 

. Momentos de louvor  
  Canto: 17 - Natal    {manhã} 

                Cancioneiro { noite} 

  

A PRIMAVERA DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Ester 7.1-6, 9-10, 9.20-22 {p. 689},  

Tiago 5.13-20 {p. 1603}, Marcos 9.38-50 {p. 1314}. 

   . Mensagem 

   . Solo / Coro 

 

A COMUNHÃO E A PRIMAVERA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

Desde as montanhas inacessíveis, para além do deserto que 

nenhum pé humano calcou, até a extremidade do oceano   

desconhecido, sopra o espírito daquele que cria, incessante-

mente, e rejubila-se a cada átomo de pó vivificado graças à sua 

palavra! Oh, povo de Deus: busca incessantemente a taça  

espumejante do infinito, a vida embriagadora que enche o 

coração, e prova ainda hoje a gota de felicidade proporcionada 

pelo ser que produz todas as coisas em si e por si mesmo! 

{Adaptado de Goethe – os sofrimentos do jovem Werther}  

  . Pai Nosso 

  . Partilha do Pão e do vinho 

 

CUIDEMOS DO JARDIM DO MUNDO 

Ó Deus, nossos corpos são tão frágeis, 

nossos rostos urbanos tão marcados  

pela dureza da selva de pedras que habitamos, 

pela fumaça dos carros e das fábricas, 

pela indiferença com que, entre a multidão, 

tratamos e somos tratados pelos outros. 

Suplicamos-te a ajuda e o cuidado, 

Para que nosso coração não se endureça, 

Para que não percamos a ternura, 

Para que não nos trague a indiferença. 

Que não destruamos o jardim que criaste. 

Ainda que a sanha destrutiva humana, destrua as flores, 

Dá-nos força para resistir, lutar  e crer:  

Ninguém jamais  impedirá  a primavera!  

   . Canto: 70 - Invocação 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 
 

       

     Silêncio e quietude no templo: por favor, desligue seu celular. 
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NOTAS IMPORTANTES 

 

SARAU POÉTICO MUSICAL -  No sábado dia 03 de 

outubro, estamos  convidados para um Sarau e 

Coquetel  na casa da Cely. O evento terá início às 

18:00h.  Além de saborearmos deliciosos pratos do 

cardápio do chef Jesse Borgois, ao som de boa 

música, estaremos contribuindo para a realização 

do grande evento natalino da apresentação do coro 

Myrza Wanderley, em parceria com o coro infanto 

juvenil da Escola de Música da Rocinha, em  palco a 

ser montado na esquina da Rua Joana Angélica com 

Nascimento e Silva.  O convite para o Sarau e 

Coquetel pode ser adquirido com os diáconos de 

plantão ao preço de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

BAZAR DO CREI - dias 16,17 e 18 de outubro - Para 

a execução do bazar, que pretendemos seja um 

grande evento, precisaremos realmente juntar 

forças. Por isso o voluntariado será fundamental. A 

idéia é que  façamos de modo organizado. Procure 

um diácono ao final do culto e informe-se de que 

maneira poderia ajudar. Precisaremos de ajuda na 

preparação e organização do bazar;  nos dias do 

evento, para venda, acomodação das peças  e 

atendimento no caixa; e  das doações culinárias: 

bolos, tortas, salgados, docinhos etc. Lembremos 

que pela forte divulgação do evento receberemos 

muitos convidados e convidadas. Será uma 

excelente oportunidade para divulgação desse 

lindo trabalho. Mãos à obra!  ( Pastor Leonardo) 

AGRADECIMENTO – O CREI agradece a Sra. Lydia 

Valansi a doação do Purificador de Água que será 

colocado no refeitório para uso do CREI e da Igreja.   

ICI EM AÇÃO –  A convite  do Reverendo Mozart 

Noronha, nosso pastor Edson encontra-se na 

manhã deste domingo presidindo a  celebração 

litúrgica e trazendo a Palavra na Paróquia Bom 

Samaritano da Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil.   

 

LAYSE GRISOLLI COSTA - convida para o 

lançamento do seu livro: Escorregando na tarde.  O 

lançamento acontecerá amanhã, dia 28 de 

setembro no Restaurante Severyna, Rua Ipiranga, 

54 – Laranjeiras – a partir das 18:30h. Não perca! 

BÍBLIA: SUAS ORIGENS E SUAS LEITURAS NA 

CLASSE PAUL TILLICH DE AMANHÃ  – Amanhã  na 

classe Paul Tillich o jovem professor Jakler dará 

continuidade ao estudo iniciado na semana 

passada. A primeira parte da aula foi proferida na  

última segunda-feira:Um sucesso! A segunda  será 

oferecida amanhã na classe Paul Tillich. O tema é 

Bíblia: suas origens e suas leituras. Você não pode 

perder! O curso oferecido por Jakler acontece 

também no sábado, uma vez por mês. Fique atento 

às Notas Importantes para o calendário das 

próximas aulas. A classe Paul Tillich inicia-se às 

18:30h, pontualmente. 

GRUPO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ -  Sempre depois 

da classe Paul Tillich, reúne-se o grupo de 

meditação cristã da ICI sob a coordenação do 

diácono Alouysio. Participe, traga convidados e 

convidadas.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 28: Laura 

Leite Vidal, Moema Araújo Lima Casares; dia 30: 

Lucas Roxo Mundim; dia 02/10: Agenor Marchon 

Filho, Regina de Moura Carijó Maciel.  Um abraço 

carinhoso a todos. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Jó 1.1, 2.1-10, Salmo 26, 

Hebreus 1.1-4; 2.5-12, Marcos 10.2-16. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: 

Dimas; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h. 


