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Domingo, 02 de abril de 2017 
5° Domingo da Quaresma 

“A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã.” {Salmo 130.6} 
 

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

 

 

 ADORAÇÃO  
Prelúdio  Eder Targino e Lelia Protasio 
Solo  Lizete Pinhão 
 

Lanças e podadeiras transformadas 
 

Mas ele quer ver o lobo e o cordeiro alimentando-se 
em plena concórdia nas infinitas paragens onde 
somente se respira a paz e deseja testemunhar o 
momento em que a serpente com sua nova imagem 
para sempre redimida e enroscada em bonito e 
verdejante galho perfumado de cipreste receber a 
suave carícia da inocente e pequenina mão de uma 
criança com a graça a leveza e a naturalidade de uma 
borboleta em sua visita matinal às flores e sem sofrer 
por isso risco ou dano algum! quer ter certeza de que 
as lanças e as espadas já se converteram em arados e 
podadeiras!  {Jonas Rezende} 

 

Canto: HE 120 “Um hino ao Senhor”      
            Cancioneiro 20 “Celebração e serviço” 

 

CONFISSÃO 
Leitura Bíblica: Salmo 130 {p.851} 
Um Salmo de Jonas Rezende (noite) 
Interlúdio   Rigoberto Moraes 

Momentos de Oração 
 

Ultimato 
Pai, ajuda-me 
Se de fato minha prece não é só loucura. 
Aplaina meus caminhos traiçoeiros 
Como areia movediça 
Liberta-me de minha liberdade 
Que parecia me prometer o pódio 
Mas só me armou ciladas até aqui 
Restaura a minha identidade que se exalou 
Silenciosa e vencida como uma bolha de sabão 
Nem sei mais quando. 
Pai, ajuda-me 
Se de fato minha prece não é só loucura. 

{Jonas Rezende} 
 

Canto: HE 350 “Direção Divina” 
 Cancioneiro 59 “Culto e Compromisso” 
 Cancioneiro 77 “A Vida em Festa” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
Leituras Bíblicas: Ezequiel 37.1-14 {p.1139};  

Romanos 8.6-11 {p.1487}; João 11.1-45 {p.1406} 
Mensagem 
Coro Myrza Wanderley 

 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Ponte sobre os abismos 
Jesus Cristo 
Libertador ungido por Deus e pelos homens 
Senhor de minha razão e de minha loucura 
Ponte suspensa sobre todos os abismos 
Mesmo na escura hora dessa angústia imensa 
Quando a noite já vem e arma seu bote... 
Quem como você viveu 
Ainda antes que o universo acontecesse 
Como hóstia de um amor ilimitado 
Pelo ser humano e pela vida 
Só poderia mesmo encerrar sua missão na cruz 
Com este abraço que envolve o mundo inteiro. 

{Jonas Rezende} 

Pai Nosso / Partilha 
 

Canto: Cancioneiro 96 “Nós e a providência” 
 Cancioneiro 110 “Meu mundo com Deus”  

 

CONSAGRAÇÃO  
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. 
{Jonas Rezende} 

 

Canto: HE 180 “Vaso de Bênção” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Avisos e agradecimentos 
Benção Final 
Poslúdio  Coro Myrza Wanderley 



 

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) 

 

Eu sei que te amo mais 
Porque jamais levitei nos sublimes espaços 
E os meus pés só se elevam do chão 
Quando sonho embalado por terrenos amores 
Não me foi reservada a benção dos ascetas e dos místicos 
Dos que só respiram orações e nem precisam do lava pés 
Não ouço noite adentro a tua voz benfazeja 
E em minha cabeça fervem loucuras e ardem cenas obscenas 
Que gravitam ao redor de pecados desejáveis 
Ai de mim! 
 

Eu sei que te amo mais 
Porque não possuo a paz dos que caminham 
Com certezas e dogmas indiscutíveis 
Sou tangido pelo demônio de Descartes ai de mim! 
E a dúvida explode sem pedir licença ou perdão 
Quando repito o Pai Nosso no fim de cada dia 
Ou no justo momento em que professo a fé. 
 

Eu sei que te amo mais 
Porque me enojo com o lixo das teologias e dos credos 
E me enamoro dos santos hereges embriagados 
Do amor e liberdade que pressentiram em ti. 
 

Eu sei que te amo mais 
Porque não me acomodo em nenhum rebanho 
Nem tenho os olhos plácidos e serenos 
Nem a fala domesticada dos que não mais perambulam 
Dia e noite com insensatas lâmpadas acesas 

Descreio de minhas próprias frases 
E sucumbo diante das iras fulminantes 
Palavrões arranham o fundo dos olhos 
E a superfície de meus sorrisos 
Durante cultos sacramentos sermões e liturgias 
E mesmo se alguém evoca ai de mim! 
O sagrado sinal da cruz. 
 

Eu sei que te amo mais 
Porque ouso te interpelar com paixão delirante 
Que me lança como seta e como sonda 
Na busca desesperada de tua verdade inatingível 
Sem a pretensão insensata do posseiro de pés pesados 
Que se embriaga na ilusão de que conquista 
O impossível segredo dos teus pensamentos ocultos 
Já que me sinto preso ao desafio do teu coração sedutor 
E à minha insubornável sina de simples girassol 
Que te busca e que te busca para sempre 
Quando a noite já vem... 
 

Eu sei que te amo mais 
Porque os meus olhos sustentam a luz do teu sorriso 
E os joelhos não vergam nem tremem de medo. 
 

Eu sei que te amo mais 
Porque com ternura infinita só te chamo de pai 
E nunca mais 
Rastejante e servil 
Se Senhor.

 

 

TÃO CURTA VIDA PARA TÃO GRANDE AMOR: Choro a dor da saudade, da intensidade do amor. Jonas 
transpirava e transbordava ternura com todas as suas consequências. Jonas não passou despercebido na vida, nem na 
vida de ninguém. Eu recebi muito e esse muito tem um nome: Jonas Rezende, meu companheiro, meu amor! 
Obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Neusimar 
 

MENSAGEM DO REV. JOVELINO RAMOS E JOAN: De repente nos deparamos com essa chamada à glória do 
querido pastor emérito, Jonas Rezende. Mas sabemos que a sua grande contribuição à causa de Cristo continuará 
inspirando e animando os que continuamos na mesma jornada de amor e serviço, graça, paz e reconciliação. E 
sabemos também os que servos de Cristo, em um certo sentido, nunca morrem. Apenas descansam no Senhor, e as 
suas obras os seguem. E unidos nessa convicção, prossigamos. Firmes na esperança. Jovelino & Joan Ramos 
 

Notas Importantes 
 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Rev. Edson 
convoca o conselho da ICI para reunir-se amanhã, às 
20h, pontualmente, aqui na ICI.  
 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO 
CREI: A presidente Eny Almada convoca o conselho 
consultivo do CREI para a uma reunião amanhã, dia 03 
de abril, às 18h, na ICI. 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, excepcionalmen-
te, não teremos nossa classe Paul Tillich. Retomamos na 
2ª feira, dia 10 de abril.   
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 02.04 Elizabeth 
Simões Dannemann, Martha Martins de Castro Andrade 

03.04 Lorena Soárez Marcondes de Moura, Ricardo 
Sarmento Costa 04.04 George Paiva Costa Filho 06.04 
Simone de Albuquerque Cadinelli, Viviane Lima Campos 
07.04 Roberval Rubens Silva 08.04 Bernardo Lima do 
Nascimento. Um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Liturgia de Ramos: Mateus 
21.1-11; Salmo 118.1-2,19-29. Liturgia da Paixão: 
Isaías 50.4-9a; Salmo 31.9-16; Filipenses 2.5-11; Mateus 
26.14-27.66 ou Mateus 27.11-54. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite).  
Próximo Domingo: Isabel (manhã) e Alouysio (noite)


