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29º Domingo Comum

Mês da Reforma Protestante
LITURGIA

“Escutai, povo meu, a minha lei;
prestai ouvidos às palavras da minha boca.

Abrirei os lábios em parábolas
e publicarei enigmas dos tempos antigos”.

(Salmo 78.1-2)
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ADORAÇÃO
   . Prelúdio
   . Solo: o (manhã)
Dir.: O cristão vive não em si mesmo, mas em
Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será
um cristão.

Cong.: Os que amam profundamente, jamais
envelhecem; podem morrer de velhice, mas
morrem jovens. O amor é a imagem de Deus,
mas não uma imagem da vida. É, isto sim, a
verdadeira essência de toda a natureza divina,
que fulga em bondade. Martinho Lutero

   . Canto:  “Castelo Forte” HE 206
   . Oração:

CONFISSÃO
   . Leitura bíblica: Sl 33
   . Solo: (manhã)
   . Momentos de silêncio e oração

Dir.: De bom grado vou confirmar com meu
sangue a verdade sobre a qual tenho escrito e
pregado”. João Huss – enquanto era queimado.

Cong.: Os homens jamais encontrarão um
antídoto para suas misérias, enquanto,
esquecendo-se de seus próprios méritos, diante
do fato de que são os únicos a enganar a si
próprios, não aprenderem a recorrer à
misericórdia gratuita de Deus. João Calvino

Toodos: Não oraremos de uma maneira correta a
menos que a preocupação por nossa própria
salvação e zelo pela glória de Deus sejam
inseparavelmente entrelaçados em nossas ações
pelo próximo. João Calvino

   . Canto:     “Vigiar e orar” HE 472 (manhã)

EDIFICAÇÃO
    . Leitura bíblica: Lucas 24.13-36
     . Mensagem: Rev. Sergio Duarte
COMUNHÃO
   . Convite à mesa
Homens: Porque haveria de me pintar como
sombra e imagem numa definição quando
estou diante de vossos olhos e me vedes em
pessoa?
Mulheres: Sou eu mesma, como me vedes. E que
necessidade haveria de vô-lo dizer? O meu rosto
já não diz o bastante?
Todos: Não existe em mim simulação
alguma, mostrando por fora o que sou no
coração. Sou sempre igual a mim mesmo.
Erasmo de Rotterdã

   . Pai Nosso
   . Partilha

CONSAGRAÇÃO
O cristianismo hoje, em lugar de pregar Jesus
Cristo, deixam no esquecimento o seu nome e o
põem de lado com leis lucrativas, alteram a sua
doutrina com interpretações forçadas e,
finalmente, o destroem com exemplos
pestilentos. Erasmo de Rotterdam

   . Canto:  “Comunão Divina” HE 477
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos.
Amém”
   . Avisos e agradecimentos
   . Bênção final
   . Canto : Doxologia  HE 83
Tríplice amém.



NOTAS  IMPORTANTES

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...
Nossas celebrações ocorrem sempre aos domingos: às 10:30h e 19:00h

Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no templo.

ENCONTRO NO HOTEL SÃO MORITZ – Um grande
numero de pessoas se encontra no Hotel São Moritz
participando do Encontro da ICI.  Estarão retornando
hoje à tarde.  Que Deus acompanhe a todos na viagem
de volta.

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de classe Paul
Tillich. O tema: a teologia dos reformadores.

CONGRESSO CONTINENTAL DISCUTE O FUTURO DA
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO - Neste domingo inicia-
se em São Leopoldo (RS) o Congresso Continental de
Teologia que vai celebrar os 50 anos do Concílio
Vaticano II e os 40 anos da publicação do livro de
Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação:
perspectivas. Com certeza será um momento de
celebração e também reflexões.
“Celebrar e refletir” significa aqui, entre diversas
coisas, “voltar” ao passado para recuperar as
intuições fundamentais, fazer balanço do que foi
positivo e negativo no caminho e se comprometer no
esforço de abrir novas pistas e superar dificuldades
e impasses para continuar fazendo história. Tudo isso
para manter vivas reflexões teológicas que iluminem
e alimentem a fé que se expressa nas práticas
eclesiais, sociais e políticas em defesa da dignidade
e vida das vítimas dos sistemas opressores.
Penso que, entre grandes contribuições da Teologia
da Libertação (TL), podemos destacar duas: a) a
recuperação da noção de que o Deus de Jesus não é
um deus metafísico, distante e insensível aos
sofrimentos humanos, mas sim um Deus que opta
pelos pobres, que se encarna na história humana para
tomar o lado das vítimas; b) que a teologia não deve
começar e terminar em conceitos dogmáticos, mas
sim refletir a partir das perguntas e desafios das
práticas concretas de libertação e em função delas.
TL não é uma – pelo menos não era no seu início –
 proposta de releitura dos tratados teológicos a partir
da opção pelos pobres ou de qualquer outro ponto.
Por mais que esse tipo de teologia possa parecer TL,
se a reflexão teológica não nasce e/ou não está em
função de problemas concretos das pessoas e povos
dominados não é TL no sentido proposto no seu início.
Por isso, voltar às intuições iniciais é importante.
{confira o texto do teólogo Jung Mo Sung no endereço
eletrônico: http://www.novosdialogos.com/
artigo.asp?id=926

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 22: Fábio
Florentino Miguez de Mello, Tereza Maria da
Conceição Nascimento; dia 22: Zillah Pereira Villela;
dia 25: Luise Duarte Moura Barreto, Rev. Sergio
Duarte; dia 27: Marly Rodrigues Fernandes.  A ICI
parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a
todos estenda as suas bênçãos.

BIBLIA E LIVRO DA ICI – A Bíblia do cinquentenário
continua à venda ao preço de R$ 50,00.  Também o
livro ICI: uma Igreja sem paredes pode ser adquirido
por R$ 20,00. Vamos presentear nossos amigos e
familiares.

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite:
Eliezer; Próximo domingo: manhã: Samira; noite:
Rute.

DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS – No dia 29
de novembro, às 20:00h, estaremos celebrando o
já tradicional culto do dia de ação de graças.  Sérgio
Duarte estará à frente deste evento que contará
com todos os nossos pastores, inclusive o Rev
Jonas Rezende que será o pregador.  É sempre bom
lembrar qda noite.  É sempre bom lembrar que este
culto é a grande oportunidade de mostrarmos a
nossa gratidão a Deus de várias maneiras. Uma
delas, reunidos em comunidade de fé expressarmos
através de cânticos, oração e reflexão o quanto
Deus tem sido generoso para conosco em todos os
aspectos de nossa vida. Uma outra forma é
contribuir com os trabalhos sociais da Igreja como
o CREI que no final de ano precisa de um bom
reforço de caixa para saldar seus compromissos
de 13º salário, férias etc. e o Projeto Cesta Básica
que também necessitará de um reforço especial,
uma vez que em dezembro distribuímos 2  cestas
básicas, no caso a de dezembro, e a de janeiro,
adiantada.

ACOLHENDO O ADVENTO – Na manhã do dia 30 de
novembro o CONIC-RJ estará realizando a tradicional
celebração da “Acolhida do Advento”, que acontece
anualmente aos pés do monumento do Cristo
Redentor, no Corcovado. Desta vez esperamos contar
com um bom número de pessoas de nossa Igreja. O
transporte do bondinho é gratuito, basta que para
isso falem com o rev. Sergio Duarte, que tem maiores
informações.


