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   Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 
 

“ Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua 

benignidade; e, segundo a multidão das tuas 

misericórdias, apaga as minhas transgressões”. 

(Salmo 51.1) 
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Domingo dia 22 de março de 2015 
5º Domingo na Quaresma 

 
LITURGIA 

 
ADORAÇAO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . Motivo da Rosa {Cecília Meireles} 
Não te aflijas com a pétala que voa: 
também é ser, deixar de ser assim. 
Rosas verás, só de cinzas franzidas, 
mortas, intactas pelo teu jardim. 
Eu deixo aroma até nos meus espinhos 
ao longe, o vento vai falando de mim. 
E por perder-me é que vão me lembrando, 
por desfolhar-me é que não tenho fim.  
   . Canto:  Grata memória   HE 133 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura biblica:  Salmo 51.1-12 {p. 782}, ou Salmo 119.9-
16 {p. 841} 
   . Solo 

   . Oração de domingo - Etty Hillesum 
São tempos temerosos, meu Deus. Esta noite, pela primeira 
vez, 
Passei-a deitada no escuro de olhos abertos e a arder,  
E muitas imagens do sofrimento humano desfilavam Perante 
mim.  
Vou prometer-te uma coisa, Deus, só uma ninharia: 
Não irei sobrecarregar o dia de hoje 
Com igual número de preocupações em relação ao futuro, 
Mas isso custa um certo exercício. Cada dia já tem a sua con-
ta.  
Vou ajudar-te, Deus, a não me abandonares, 
Apesar de eu não poder garantir nada com antecedência. 
Mas torna-se-me cada vez mais claro o seguinte: 
Que tu não nos podes ajudar, Que nós é que temos  de te 
ajudar,  
E ajudando-te, ajudamo-nos a nós próprios. 
E esta é a única coisa que podemos preservar nestes tempos, 
 

 

 E também a única que importa: Uma parte de ti em nós, Deus. 
E talvez possamos ajudar a pôr-te a descoberto 
Nos corações atormentados de outros. 
   . Momentos de oração  
   . Canto:    Um vaso de bênçãos   HE 180 
   . Momentos de louvor {noite} 
 
EDIFICAÇÃO 
    . Leituras bíblicas: Jeremias 31.31-34 {p. 1042}, Hebreus 
5.5-10 {p. 1585}, João 12.20-33 {p. 1410}. 
    . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . O assombro de um amor  {Frei Roger de Taizé} 
Deus não pode senão amar, 
Me ama com a seu único, 
Um amor que me excede 
Até o final da minha vida 
Razao para maravilhar-me 
Audácia para recomeçar  
Uma e outra vez. 
Amanhece em mim a beleza do assombro, 
O assombro de um amor. 
Cada dia é um hoje de Deus 
Ainda que eu pense que não seja digno. 
Deixarei que Deus ponha no mais profundo de mim 
O frescor de uma fonte?  
Deus jamais me retira sua presença, 
Cristo me aguarda no mais profundo de mim, 
Ainda que eu não o saiba.  
   . Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRACÃO  
Eis-me aqui, ó Deus, envia-me a mim! 
   . Canto:  Despedida   HE  498 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bêncao final e tríplice amem. 
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NOTAS IMPORTANTES 

 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL – CREI 
Rua Joana Angélica nº 203 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
A Sra. Presidente do Conselho Consultivo vem através deste, convocar os Associados Ativos 
para a Assembléia Geral Ordinária do CREI que será realizada no local, data e horário abaixo 
indicados, para deliberarem sobre os assuntos constantes da seguinte pauta: 
LOCAL: sede do CREI 
DATA: 29 de março de 2015 
HORÁRIO: 12h00min em 1ª convocação e às 12h30min em segunda e última, com qualquer 
número de presentes: 
PAUTA:  

1- Aprovação da Ata da Assembléia anterior; 
2- Relatório da Diretoria; 
3- Prestação de Contas do período de janeiro a dezembro de 2014 
4- Previsão orçamentária; 
5- Assuntos Gerais 

Rio de Janeiro, 01 de março de 2015 
 
VERA GILDA A. ARAÚJO 
Presidente do Conselho 
 

REUNIÃO DO CONSELHO AMANHÃ - O Conselho da Igreja Cristã de Ipanema está 

convocado para reunir-se na amanhã,  dia 23 de março, às 20h pontualmente. 

CLASSE PAUL TILLICH? MEDITAÇÃO? 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA -   hoje: Julio Cesar Mures Esteves Lopes; dia 23: 

Claudio Wagner; dia 27: Nina Bonan Reis Vernes; dia 28: Mariza Rocha Oliveira.  

Parabéns aos aniversariantes. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da próxima quarta-feira, dia 25 de março 

será na residência de  Angela Amaral, rua Cupertino Durão, 219 apto 1502-Bl.A – 

Leblon. Horário: 15:00h.  Participem! 

AGRADECIMENTOS - Agradecemos aos membros da ICI a  resposta de nosso pedido de 

fraldas e leite pó  para uma de nossas mães assistidas no Vidigal.  Que DEUS 

multiplique as doações em prol do outro! 

DIÁCONOS DE PLANTÃO -  manhã: Celso; noite: Dimas; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h e 19:00h. 


