
 

Igreja Cristã de Ipanema 
Ecclesia reformata et semper reformanda 

 

Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 
Telefones: (21) 2287 8144 / (21) 98489 8588 
 

Pastores:  Edson Fernando de Almeida Leni Maria H. de Gusmão 
 Leonardo Amorim                  Bruno Oliveira 
 

Pastor Emérito: Jonas Neves Rezende 

 

ICI NA INTERNET 
 

E-mail 

icirio@uol.com.br 
 

Facebook e Youtube 

Igreja Cristã de Ipanema 
 

Páginas 

www.igrejacristadeipanema.org.br 
www.igrejacristadeipanema.com 

 

Domingo, 13 de novembro de 2016 
33° Domingo no Tempo Comum 

“Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas; saiba-se isto em toda a terra.” (Is.12.5) 
 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

 

 ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

Deus plural 
“Toda a natureza está cheia de voz: tudo nela é 
canto e música e som; todos os seres sussurram ou 
suspiram, arrulham, piam, assobiam, bramam, uivam, 
rugem, gemem, gritam, choram ou se queixam. O 
canto das cigarras, dos grilos e das rãs, e o silvo com 
que se chamam os esquilos rajados, e todas as vozes 
do campo, são oração. E toda a natureza também 
está feita de símbolos que nos falam de Deus (...)” 

{Ernesto Cardenal} 
 

Canto: HE 106 “Louvor ao eterno Deus” 

CONFISSÃO 

Leituras bíblicas: Isaías 12  {p. 938} 
Solo 
Momentos de Silêncio e Reflexão 

“Quem és tu, doce luz, que me enches 
E iluminas as trevas do meu coração? 
Tu me guias como a mão de uma mãe, 
E se tu me largas 
Não poderei dar mais um só passo. 
Tu és o espaço que envolve o meu ser 
E o abriga em seu seio. 
Abandonado por ti ele desapareceria 
Nos abismos do nada, 
De onde tu o tiraste 
Para elevá-lo ao ser: 
Tu, mais próximo de mim 
Do que eu de mim mesma 
E mais íntimo que o âmago de minha alma, 
E, entretanto, inatingível e inefável, 
Fazendo brilhar todos os nomes: 
Espírito Santo, Amor eterno...” 

{Edith Stein} 

Canto: HE 98 “ Oração do peregrino” 
Momentos  de Louvor (noite)  
 
 
 

PARTILHA DA PALAVRA 
 

Leituras bíblicas: AT: Isaías 65.17-25 (p.995); 
Isaías 12 (p.938). NT: II Tessalonicenses 3.6-13 
(p.1566) e Lucas 21.5-19 (p. 1376). 
Mensagem 

 
 

COMUNHÃO NO VINHO E NO PÃO 
 

Convite à mesa 

“Que tudo seja arrancado de mim, devorado por 
Deus, transformado em substância de Cristo, e 
entregue aos desventurados que carecem de 
alimento em seu corpo e em sua alma. (...) Pai, 
realiza esta transformação em nome de Cristo; e 
embora te peça isso com uma fé imperfeita, atende 
essa petição como se fosse pronunciada com uma fé 
perfeita.” {Simone Weil} 

 
Pai Nosso e Partilha 

 
DESPEDIDA 

 
É bom saber que espera por todos 

“A vida só pode ser compreendida olhando-se para 
trás; mas só pode ser vivida, olhando-se para a 
frente.” 

{Soren Kierkegaard} 
 
 Consagração dos dízimos e ofertas 

“Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu To damos” 
Amém 

 

Canto: HE 323 “Fonte de todo o bem” 
 
Avisos e Agradecimentos 
Despedida 
Benção Final e Tríplice Amém 
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 Notas Importantes 

 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10h30  e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18h30  (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 19 h (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17 h (domingo) 

 

 

CARTA AOS MEMBROS  AFETIVOS E 
EFETIVOS DA ICI: O Conselho da Igreja Cristã de 
Ipanema está enviando uma carta a todos os membros 
efetivos e afetivos, convidando-os a  atualizarem seu 
compromisso financeiro com a igreja.  As cartas serão 
entregues pelos diáconos de plantão. 
 
CLASSE PAUL TILLICH:  Por conta do feriado, na  
próxima terça-feira, amanhã não teremos aula na 
classe Paul Tillich.  Na segunda-feira seguinte, dia 21, 
o Rev. Luiz Longuini, pastor e teólogo presbiteriano, 
falará  sobre o tema da Reforma:  “ As quatro reformas 
e sua atualidade para o mundo contemporâneo”.  
 
MENINAS VIOLONISTAS DO  VIDIGAL NA ICI: 
Um grupo de meninas, alunas de violão na nossa 
congregação no Vidigal, fará a apresentação de três 
canções no nosso culto vespertino, sob a regência do 
pastor Samuel  Padua. Nossos parabéns ao Samuel e 
suas alunas!  
 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: A próxima 
reunião do Conselho de presbíteros e presbíteras da 
ICI acontecerá na segunda-feira, dia 21 de novembro, 
às 20h, pontualmente. 
 
CHEGADA DO ADVENTO: Na última segunda-
feira do mês de novembro, dia 28, a ICI abrirá suas 
portas  para o CONIC-Rio celebrar a chegada do 
Advento. O pastor Edson e a pastora luterana 
Lusmarina Campos estão preparando uma liturgia 
especial para esse momento ecumênico.  
 
O QUE É O CREI HOJE? Nossa exposição sobre o 
Crei será no próximo domingo, dia 20 de novembro. 
Você conhecerá  o nosso trabalho,nossos objetivos, 
nosso público e a nossa atuação. A exposição se dará 
durante os cultos da manhã e da noite. Faça o possível 
para estar conosco! Convide seus amigos para 
conhecerem esse lindo trabalho!  
 
OLHARES SEM FRONTEIRAS: Nossa querida irmã 
Simone Cardinelli convida toda a ICI para a exposição 
de arte "Olhares sem fronteiras",  na próxima quarta-
feira, dia 16 de novembro, entre às 18 e 22h,  no 

Espaço do ARTIGO Rio - Feira de arte 
contemporânea. Local:  Shopping Vogue Square, Av. 
das Américas 8585 - Barra. Vamos prestigiar! 
 
BAZAR DO CREI: NOVAS PROPOSTAS: o Bazar do 
Crei contará, além dos itens tradicionais, com a venda 
de produtos disponibilizados em leilão virtual e a venda 
de serviços prestados, através de rifas ou sorteios. 
Trata-se da oferta de serviços profissionais que serão 
adquiridos preferencialmente antes do Bazar.  
Exemplos: Serviços de salão de beleza como cortes de 
cabelo e serviços de manicure, que possam ser 
ofericidos por um profissional ou salão, sessão de 
pilates, massoterapia, e o que mais conseguirmos. Para 
isso, gostaríamos de CONTAR COM A PARTICIPAÇÃO 
DE TODOS. Caso você  tenha algum serviço a ser 
disponibilizado como uma sessão de fotos (para os 
profissionais fotógrafos), ou algum produto a ser 
leiloado de seu estabelecimento comercial, uma sessão 
de massagens etc., por favor, entre em contato!. 
VOCÊ TERIA ALGO QUE PODERIA 
DISPONIBILIZAR  PARA SER VENDIDO, LEILOADO 
OU RIFADO? Então, por favor, ajude-nos nessa nova 
proposta. Consulte também seus amigos, familiares e 
colegas de trabalho  a respeito de itens e serviços que 
possam ser disponibilizados  para serem revertidos em 
receitas para o Crei. Procure-nos através do telefone 
ou whatsapp 996791895 - Leonardo Amorim. Nós já 
estamos recebendo os itens para o bazar que ocorrerá  
entre os dias 2 a 4 de dezembro. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 14.11: 
Severino Flávio Dantas Guerra Barreto, Tomás 
Choqueta Toledo de Arruda e Marcus Reis Pinheiro. 
Dia 15.11: Bianca Malafaia. Dia 17.11: Thieplo de 
Benites Bertola Gonçalves e Mariana de Carvalho 
Paiva. Um abraço carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Jeremias 23.1-6; Lucas 1.68-
79, Colossenses 1.11-20;  e Lucas 23.33-43.  

DIÁCONOS DE  PLANTÃO: Hoje: Isabel (manhã) 
e Dimas (noite). Próximo domingo: Samira (manhã) 
e Alouysio(noite).
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