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Domingo, 08 de outubro de 2017 
27º Domingo do Tempo Comum 

“Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos”. {Salmo 19.1} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                    {Lizette Pinhão - manhã} 
Coro MW “Os céus declaram a glória de Deus” 
 

Senhor meu Deus, 
não sei para onde vou. 
Não vejo o caminho em frente, 
nem sei ao certo onde ele findará. 
Na verdade nem me conheço 
e o fato de pensar que estou a seguir a Tua vontade 
não quer dizer que eu esteja a ser-lhe fiel. 
Mas creio que o desejo de Te agradar 
Te agrada realmente. 
E espero manter este desejo em tudo quanto fizer. 
Espero jamais fazer qualquer coisa  
alheia a esse desejo. 
Sei que, se agir assim, 
Tu me conduzirás pelo caminho certo, 
embora eu nada possa saber sobre ele. 
Por isso, sempre confiarei em Ti, 
mesmo que me sinta perdido ou às portas da morte, 
nada recearei,pois Tu estás sempre comigo 
e nunca me deixarás sozinho. 

{Thomas Merton} 
 

Canto: HE 319 “Companhia de Deus” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 19.1-4,12-16 {pg. 755}                                                                     
Solo                                          {Lizette Pinhão – manhã} 
Coro MW “Eu preciso de Jesus” 
Momentos de silêncio 
 

O silêncio é a porta que o nosso ouvido interior abre 
para se poder escutar a maravilhosa melodia da alma. 
Quando não dançamos apenas ao som do assobio dos 
outros é sinal de que estamos em sintonia conosco, 
em sintonia com a música suave que o nosso coração 
criou. Descobre esta melodia interior. Procura captar 
as notas do silêncio. Mantém-te atento a tudo o que 
desponta em ti.  

{Anselm Grün} 
Canto: HE 283 “Vida santificada” 
Momentos de Louvor (Noite) 
Canto: Cancioneiro 21 “Digno és de glória” 

Cancioneiro 100 “Salmo 100” 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas:  Êxodo 20.1-4,7-9 {pg. 103} 
                                  Filipenses 3.4b-14 {pg. 1552}                               
                                  Mateus 21.33-46 {pg. 1279}                                                                                 
Mensagem 
Coro MW “Cordeiro de Deus” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Primavera 
 

Concretaram tudo, 
 as calçadas 

as ruas, 
a paz, 

o amor. 
É tudo pálido e cinza 

onde cabia 
beleza em nossos olhos. 

Dizem por aí 
que ainda há flores 

nos corações dos loucos. 
Falta pouco, 

mas ainda não asfaltaram a utopia. 
{Sergio Vaz} 

Pai Nosso  
Partilha 
Canto: Cancioneiro 15 “Enche-me, Espírito” 

Cancioneiro 37 “Palavra” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Eu quero desaprender para aprender de novo.  
Raspar as tintas com que me pintaram.  

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos. 
{Rubem Alves} 

 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 67 “Maravilhosa Graça” 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 
 

Benção Final e Tríplice Amém 

 



Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30e 19h 
Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras) 
Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

LANÇAMENTO DE LIVRO: Esperança para 
Viver e para Partir: Espiritualidade na prática de 
Cuidados Paliativos. Esse é o título do livro 

lançado na última 6ª feira, 
organizado por Eleny Vassão, 
e que tem a participação do 
nosso Pr. Bruno Oliveira que 
há anos desenvolve um 
imprescindível e renovador 
trabalho de capelania 
hospitalar no INCA IV. 
 

TEATRINHO CREI: Ontem, tivemos a 
apresentação dos ALUNOS/ARTISTAS do Crei. As 
crianças representaram os quatro elementos da 
natureza através de músicas e encenações para 
seus pais e familiares.  Boa parte da nossa 
decoração foi confeccionada por nossos alunos! 
Logo após tivemos uma deliciosa feijoada 
beneficente com a participação de todos! Muito 
obrigado! Leonardo Amorim. 
 
MENINAS DO VIDIGAL: Hoje pela manhã, 
em comemoração aos 500 anos da Reforma, 
nossas alunas de violão do Vidigal estarão se 
apresentando na Igreja Presbiteriana Luz do 
Mundo, em Laranjeiras, sob a liderança do pastor 
Samuel e maestro Rigoberto. A igreja fica localizada 
à Rua Pereira da Silva, 575, próximo ao centro de 
treinamento do Fluminense. Este é mais um 
trabalho de intercâmbio promovido pelo Coro 
Vox In Via nas igrejas em que atua.   
 
OUTUBRO NO COMPASSIO: Nesse mês de 
outubro o Instituto Compassio oferece dois novos 
minicursos. Às 3as, Hermenêutica e homilética 
bíblicas, com o Prof. Brian Kibuuka. Às 5as, 
Kierkegaard e o absoluto da fé, com o Prof. 
Eduardo Campos. Os interresados devem 
procurar o Pr. Edson ou a presbítera Solange Roxo.  

ENQUETE MUSICAL: Visando conhecer 
melhor o perfil musical dos que frequentam o 
culto da manhã, hoje daremos continuidade à 
pesquisa que iniciamos no domingo passado, a 
fim de que a equipe de música possa traçar, com 
maior clareza, um planejamento mais ajustado. 
 
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, o grupo da 
Classe Paul Tillich tem o seu encontro marcado 
às 18h30. Aproveite! 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO: 4ª feira próxima, 
11/10, é dia de reunião de oração da ICI, na 
residência da nossa irmã Miriam Teixeira 
Guimarães, às 15h, à Rua Barão da Torre, 620 
apt. 401 - Ipanema. 
 
FÉRIAS PASTORAIS: Nosso pastor, Rev. Edson 
Fernando, retorna essa semana das suas 
merecidas férias. Damos às boas vindas ao nosso 
querido pastor.  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 10.10 
Vicente Paulo de Araújo 11.10 Angela Cristina 
Storino Penteado, Nicholas Tomazetto Marchon 
12.10 Frederico Araújo Lima Duque Estrada, 
Nehemias Cardoso Rubim, Valéria Macedo Teles 
14.10 Tereza da Silva Brito. A todos e todas, um 
abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 
DO PRÓXIMO DOMINGO: Êxodo 20.1-4; 7-
9; 12.20; Salmo 19; Filipenses 3.4b-14; Mateus 
21.33-46. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Isabel (manhã) e Alouysio (noite) 
Próximo domingo: Samira (manhã) e Dimas (noite) 

https://maps.google.com/?q=Rua+Pereira+da+Silva,+575&entry=gmail&source=g

