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Domingo, 24 de setembro de 2017 
25º Domingo do Tempo Comum 

“Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos”. {Salmo105.1} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                    {Lizette Pinhão - manhã} 
Coro MW “Justo és, Senhor” 
 

Quando a ausência de mim 
Fizer presença em meu ser, 
Visitarei a mim mesmo, 
Para não me afastar de você. 
 

Quando o peso do dever 
Em mim soterrar a alma 
Entre os escombros da vida, 
Quero flutuar qual pluma 
Na leve brisa da calma. 
 

Não quero porto seguro, 
Só âncora, vela e mar. 
Âncora para ser meu porto, 
Vela para me levar, 
Mar para, no litoral, 
As minhas ondas quebrar. 

{Rubem Alves} 
 

Canto: HE 133 “Grata memória” 
  

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 105.1-6,37-45{pg.828} 
 

Solo                                          {Lizette Pinhão – manhã} 
Coro MW “Momentos preciosos” 
 
Momentos de silêncio 
 

És presença.  
E, mesmo quando és ausência,  
és muito mais do que saudade.  
És vontade de ver de novo, de ver mais,  
de ver mais de perto, ver melhor.  
E tocar, de modo que, cada toque,  
eu tenha um pouco mais de ti em mim,  
para que não haja mais ausência.  
Te encontrar virou apenas  
uma questão de fechar os olhos.  

 {Caio Fernando Abreu} 
 

Canto: HE 286 “O Lírio dos vales” 
 

Momentos de Louvor (Noite) 
Canto: Cancioneiro 29 “Deus está aqui” 

Cancioneiro 17 “O Rei da glória” 

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 

Leituras Bíblicas:  Êxodo 16.2-15 {pg.97};  
Filipenses 1.21-30 {pg.1550};  
Mateus 20.1-16 {pg.1277}.                           

Mensagem 
 
Coro MW “O meu amor te dou” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Guarda estes versos que escrevi chorando, 
Como um alívio a minha saudade, 

Como um dever do meu amor; e quando 
Houver em ti um eco de saudade, 

Beija estes versos que escrevi chorando. 
{Machado de Assis} 

 
Pai Nosso  
Partilha 
Canto: Cancioneiro 48 “Cio da terra” 

Cancioneiro 52 “Consagração” 
 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

E a coisa mais divina que há no mundo 
É viver cada segundo como nunca mais... 

{Vinicius de Moraes} 
 
 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 296 “Eis-me convosco” 
 

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

 
 

Benção Final e Tríplice Amém  

 



Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

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

 

OUTUBRO NO COMPASSIO: No mês de 
outubro o Instituto Compassio oferecerá dois novos 
minicursos: às 3as feiras: Hermenêutica e homilética 
bíblicas, com o Prof. Brian Kibuuka; às 5as feiras: 
Kierkegaard e o absoluto da fé, com o Prof. Eduardo 
Campos. Os interessados devem procurar o Pr Edson 
ou a presbítera Solange Roxo. 
 

1 ANO DE SAUDADE - EUNICE SIMÕES: “Na 
hora de pôr a mesa, éramos cinco: o meu pai, a minha 
mãe, as minhas irmãs e eu. Depois a minha irmã mais 
velha casou-se. Depois a minha irmã mais nova casou-
se. Depois o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a 
mesa, somos cinco, menos a minha irmã mais velha 
que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova 
que está na casa dela, menos o meu pai. Cada um 
deles é um lugar vazio nesta mesa onde como 
sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr 
a mesa, seremos sempre nós. Enquanto um de nós 
estiver vivo, seremos sempre nós.” (Família de José 
Luis Peixoto, adaptado) 
EUNICE SIMÕES estará sempre em nosso meio, 
sempre em nossa ceia, sempre em nosso pão. Porque 
de seu sorriso não nos esquecemos, porque de seu 
alento jamais nos desafetamos, porque de seu amor, 
eternamente seremos marcados. Querida Eunice: 
Nossa mãe, nossa irmã, nossa amiga, nosso amor, 
nosso sonho enquanto vivemos... NOSSO 
OBRIGADO SAUDOSO. {Pr. Leonardo Amorim} 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO EUNICE SIMÕES:  4ª 
feira, dia 27/09, é dia de reunião de oração aqui na 
igreja, às 15h. Participe! E, se puder, traga uma lata de 
leite em pó para as crianças do Vidigal. 
 
CLASSE PAUL TILLICH: Na classe Paul Tillich de 
amanhã, 25/09, assistiremos ao documentário “O 
Protestantismo” produzido pela BBC em 2009 e que 
aborda o crescimento do protestantismo evangélico 
pelo mundo, impulsionado pela preocupação com a 
justiça social e com o relacionamento emocional com 
Deus. Horário: 18h15. Não perca! 

NOSSA IGREJA NA INTERNET: Precisamos 
melhorar a nossa presença na internet, não apenas no 
site, mas também nas redes sociais. Convocamos 
amigos que tenham facilidade emnavegar pelas redes 
sociais e que tenham interesse de nos ajudar que 
deixem seus contatos na secretaria ou com os 
diáconos de plantão. 
 
FÉRIAS PASTORAIS: Nosso pastor, Rev. Edson 
Fernando, está de férias nesse mês de setembro. As 
atividades da igreja continuam normalmente. 
Desejamos um bom descanso ao nosso pastor, que 
estará de volta na 1ª semana de outubro. 
 
SARAU MÚSICO LITERÁRIO: A Juventude da ICI, 
em parceria com o grupo Vox in Via, promoverá no 
dia 29/09 um Sarau Músico Literário em nossa Igreja. 
Marque em sua agenda. Horário: 19h. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 25.09 Ana 
Carolina Giodani Duarte, Juliana de Barros Costa 
26.09 Carlos Diego Crisóstomo Lima, Eula Maciel 
Cockell 27.09 Ágatha Meireles Gouvea, Cecília Maria 
da Fonseca Lessa 28.09 Laura Leite Vidal, Moema 
Araújo Lima Casares 30.09 Lucas Roxo Mundim. A 
todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Êxodo 17.1-7; Salmo 78.1-
4, 12-16; Filipenses 2.1-13; Mateus 21.23-32. 
 
ENQUETE MUSICAL: Visando conhecer melhor 
o perfil musical dos que frequentam o culto da 
manhã, no próximo domingo será realizada uma 
pesquisa a fim de que a equipe de música possa 
traçar um planejamento mais ajustado.  
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite) 


