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ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 
 
Ó Tu, Pai e Mãe de tudo o que vive, nosso coração está 
cheio de alegria. Nossas almas estão tranquilas 
porque  não precisamos nos curvar diante de Ti como 
escravos amedrontados, procurando aplacar tua ira 
com sacrifícios e autoflagelações.                         
Nós chegamos a Ti, Trindade Amorosa, como crianças 
confiantes e felizes. Toda a beleza e delicadeza estão 
em Ti; da mesma forma como a lua reflete o sol, 
também a natureza reflete tua bondade e amor. 
Permite que cresçamos em graça e alcancemos a 
bênção de também sermos reflexos da tua bondade e  
amor.  
 
Canto:  HE 68 “ Culto à Trindade” 

 
CONFISSÃO 

Leituras bíblicas: Salmo 14 {p. 750} 
Solo/Coro 
Momentos de Silêncio e oração 
 
Dá-nos a graça, ó eterna Bondade, de não nos 
escondermos de Ti. Que Tua presença convide-nos à 
verdade, à transparência, à luz. Sustenta-nos em 
nossos momentos de tristeza e dá-nos paciência em 
meio aos mistérios diante dos quais a vida nos coloca. 
Revela-nos a grandeza da bondade e do amor que são 
o sustento de tudo o que existe. Faze com que 
aceitemos alegremente a nossa condição de filhos de 
uma mesma fonte e irmãos de todas as outras tuas 
criaturas. Por Jesus Cristo. Amém. {Rev. Walter 
Rauschenbusch} 

 
Canto: HE 81 “Amparo Divino” 
Momentos de Louvor (noite) 
 

 
 

 
 
 

EDIFICAÇÃO 
 

Leituras bíblicas: AT: Jeremias 4.11-12, 22-28{p. 
1002}; NT: I Timóteo 1.12-17{p.1567} e Lucas 15.1-
10{p.1365} 
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

Convite à mesa 
 

A Tua vida, ó Eterno, transborda permanentemente 
como um sacrifício de Pai amoroso. Que possamos 
aceitar a eterna lei da cruz, doando-nos a Ti e aos 
outros. Nós te rendemos graças por Jesus Cristo, cuja 
vida nos revelou essa fé e essa lei, e nos alegramos 
que ele tenha se  tornado o nosso irmão mais velho. 
Permite   que a certeza de que és Pai possa brilhar em 
nossas vidas com tal  beleza que alguns, que ainda se 
arrastam no limbo do medo, possam colocar-se de pé 
como filhos livres de Deus; e outros, que agora vivem 
como órfãos num mundo vazio, possam estender as 
mãos para o Grande Pai dos nossos espíritos e achar-
Te bem próximo. {Rev. Walter Rauschenbusch} 
 

Consagração dos elementos 
Pai Nosso e Partilha 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

O desafio cristão é viver em profundidade, assumir 
opções dignas de uma vida humana, ser coerente, abrir-

se às necessidades do próximo e celebrar a vida. 
{Dom Pedro Casaldaliga} 

 
Canto: HE 427 “ A mensagem real” 
Consagração dos dízimos e ofertas 
Avisos e Agradecimentos 
Benção Final  e Tríplice Amém 
 
Silêncio e quietude no templo, por favor, desligue seu 
celular. 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10:30 h e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18:30 h (2as feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 20 h (2as feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley - 17 h (domingo) 

 

 

CONIC: DEMOCRACIA BRASILEIRA É LIMITADA E 

INCONCLUSA –  A diretoria do CONIC emitiu nota, na 

última semana, sobre a atual conjuntura brasileira. 

Confira no mural do corredor do templo, ou acesse: 

www.conic.org.br 

DÍZIMOS E OFERTAS: O Conselho da ICI faz um apelo a 

todos os membros efetivos e afetivos para que 

atualizem suas contribuições à Igreja. Nos últimos  

meses tivemos um déficit na relação 

receitas/despesas.  Todos e todas sabemos que nossas 

economias domésticas refletem a crise econômica 

pela qual o país está passando. Mas, se todos e todas 

contribuirmos, cada qual com o pouco que pode, será 

possível manter nossos projetos, dando sustentação 

econômica a todos eles.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO:  Na próxima quarta-feira, às 

15h, é dia  de reunião de oração na residência de 

Miriam Guimarães. Anote o endereço: Rua Barão da 

Torre, 620, ap. 401 - Ipanema. Participe! 

ICI EM AÇÃO -  Na quinta-feira próxima passada, o 

Pastor Edson proferiu conferência sobre “Teologia 

Mística”, no Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise.  

CLASSE PAUL TILLICH:  Amanhã é dia de classe Paul 

Tillich, com aula sobre o profeta Amós. Participe! 

Traga convidados(as)! 

VOX IN VIA-  Segundo domingo do mês é dia do grupo  

Vox in via no culto da manhã da ICI. Que seja sempre 

bem-vindo!  

GRUPO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ NA ICI: Sob a 

orientação do diácono Alouysio reúne-se toda 

segunda-feira, às 20h, o grupo de meditação cristã da 

ICI. Participe! 

CAPSI –  Continuemos divulgando a proposta do  

centro de atendimento psicológico, psicanalítico e 

psiquiátrico da ICI. O projeto tem sido muito elogiado 

pelas pessoas que a ele têm acorrrido.    

ENCONTRO DA ICI NO SÃO MORITZ: Os preparativos 
para o encontro da ICI no Hotel São Moritz já estão 
em andamento. Faça o quanto antes sua inscrição 
garantindo o seu lugar.  As inscrições estão abertas 
com os diáconos de plantão. O valor da inscrição é 
R$30,00.  Os preços são os seguintes: Valor do pacote 
(duas diárias): R$ 540,00 – Solteiro; R$ 460,00 por 
pessoa em apartamento duplo; R$ 420,00 por pessoa 
em apartamento triplo ou quádruplo. Cortesia de 2 
crianças até 12 anos no mesmo apartamento dos pais. 
Pagamento em 3x: agosto, setembro e outubro. 
 
FEIJOADA DO ENCONTRO: No segundo sábado de 
outubro, dia 8, teremos uma feijoada na casa da Cely. 
A  renda será destinada às bolsas do encontro em São 
Moritz.   
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: HOJE: Samuel D’ 
Oliveira Gomes Pereira Pádua. Dia 12.09: Eloah 
Pereira de Moraes Manoel. Dia 13.09: Nancy 
Marques, Rute Perandini, Felicio dos Santos e Lúcia 
Maria Pinto Pereira. Dia 14.09: Paulo Amaury 
Sarmento Costa. Dia 15.09: Ana Claudia Martinez 
Pinheiro; Dia 16.09: Marilia Rothier Cardoso e Dia 
17.09: Lenita Vieira Moraes. Um abraço carinhoso da 
ICI!  
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Jeremias 8.18-9.1, Salmo 79.1-9, I Timóteo 
2.1-7 e Lucas 16.1-13. 
 
DIÁCONOS DE  PLANTÃO: Hoje: Isabel (manhã) e 

Dimas (noite). Próximo domingo: Samira (manhã) e 

Alouysio (noite)

 
 


