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Domingo, 14 de Agosto de 2016 
20° Domingo no Tempo Comum 

“Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos Exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.” (Salmo 80.19 ) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Solo/Coro 
 
Nosso Deus, Tua ajuda e Tua ternura curam nossas feridas. 
Tua bondade e Tua generosidade enriquecem nossa 
pobreza. Nós  Te pedimos: Dá-nos mil vozes para proclamar 
Teu amor, celebrando com gratidão Teu louvor. Ó adorável 
Deus dos deuses, Pai dos pais, Mãe das mães, que o Teu 
nome nos seja doce, a alegria de nosso mundo, que Teu 
nome nos seja belo, deleite para os nossos sentidos. 
Abrimo-nos à Tua graça, à sombra do Teu amor. Eis-nos 
aqui, rio profundo das águas mais cristalinas.  
 
Canto: Hino 52  (2ª Melodia) 

 
CONFISSÃO 

 
Leituras bíblicas: Salmo 80.1-2, 8-19  {p.808 e 809} 
Solo 
Momentos de Silêncio 
 
Deus, invisível como Deus, se torna visível como desejo, e 
vai virando coisa, gente, gesto: as mãos dadas, a criança 
brincando na bica d’água, o pobre que come o seu pão, o 
sozinho que tem com quem falar,  o fraco que não precisa 
mais se encolher, as plantas que nascem, cercas que são 
desmontadas, as prisões são abertas, os aleijados pulam, os 
desertos se transformam em jardins, os velhos, sem medo 
da velhice, e os instrumentos de dor e de morte, invenções 
da maldade, são transformados em fogueira... a 
ressurreição do corpo, os sorrisos de prazer, a liberdade, os 
campos cobertos de trigo e o feijão, balançando, sob a 
brisa, e as vinhas carregadas de uvas, a expulsão final do 
medo, a vida eterna... {Rubem Alves} 
 
Canto: HE 383  “Confiança em Cristo” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
Leituras Bíblicas:  
Isaías 5.1-7{ p.929}; Hebreus 11.29-12.2 {p.1594}; Lucas 
12.49-56{p.1361} 
 

 

 
 

COMUNHÃO 
 

Ó Deus: 
 

Assim como os discípulos ouviram as palavras de promessa de 
Cristo, e passaram a comer o pão e a beber o vinho  

na dor de uma saudade e na alegria de uma esperança,  
concede que ouçamos tuas palavras,  

pronunciadas junto a cada coisa do nosso dia a dia. 
O café, à nossa mesa, pela manhã;  

o gesto simples de abrir a porta para sair, livre;  
os gritos das crianças, nas praças;  

uma canção conhecida, cantarolada por um rosto 
desconhecido;  

uma árvore amiga, que ainda não foi cortada... 
Que as coisas simples nos falem da tua misericórdia  

e nos digam que a vida pode ser boa. 
Que estas dádivas sacramentais  

nos façam lembrar daqueles que não as recebem,  
que têm sua vida cortada, cada dia, no pão ausente da mesa;  

na porta de prisão, de hospital, de asilo, que não se abre;  
na criança triste, pés sem sapatos, olhos sem esperança;  

nos hinos de guerra que glorificam a morte;  
nos desertos onde outrora houve vida... 

Também Cristo foi sacrificado.  
E que aprendamos que participamos do sacrifício salvador de 

Cristo participando do sofrimento dos seus pequeninos. 
Amém.  {Rubem Alves} 

 
Convite à mesa 
Pai Nosso e Partilha 
Consagração dos Elementos 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
“Tudo vem de Ti, Senhor e do que é teu to damos.” 

 
Canto: HE 296  “Eis-me Convosco” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Benção final e tríplice amém. 
 
 

PARABÉNS AOS NOSSOS QUERIDOS PAIS! 

 



 

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, 14 de Agosto de 2016 
20° Domingo no Tempo Comum 

“Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos Exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.” (Salmo 80.19 ) 
 

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

 

 

 



 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) 

 

 

CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ICI -  

Neste agosto olímpico nossa amada Igreja Cristã de 

Ipanema está comemorando 54 anos de vida. No 

culto da noite de hoje, Dia dos Pais,  acolhemos com 

ternura o jovem  Pastor Henrique Vieira, ministro da  

Igreja Batista do Caminho, que trará a mensagem ao 

nosso coração. Além do pastorado,   Henrique   

exerce  também mandato parlamentar como vereador 

pelo  PSOL em Niterói. É ex-aluno e amigo muito 

querido do nosso Pastor  Edson.  

HOMENAGEM AOS FUNDADORES DO CREI 

NOS  54 ANOS DA ICI:  No último  domingo do 

mês, dia 28, teremos uma linda homenagem aos 

fundadores do Centro de Recuperação Infantil, no 

culto da manhã.  

APRESENTAÇÃO ESPECIAL DO CORO MYRZA 

WANDERLEY:  Também no último domingo, dia 28, 

o Coro da ICI fará uma apresentação especial, no culto 

da noite, fechando as celebrações do aniversário da 

nossa comunidade.  

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ:  
Entre os dias 21 e 23 de outubro próximo 
acontecerá o  tão esperado encontro anual da ICI no 
hotel São Moritz. 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. 
 

MEDITAÇÃO NA ICI:  O grupo de Meditação Cristã 

da ICI continua se reunindo às segundas-feiras, às 20h, 

sob a direção do diácono Alouysio.  

COMPASSIO: MATRÍCULAS ABERTAS -   Os 

interessados em ingressar no curso de teologia livre do 

Instituto Compassio, podem obter todas as 

informações sobre o módulo em andamento com a 

irmã Solange Roxo, pelo telefone 99315-5628. 

CAPSI:   O Centro de atendimento psicológico, 

psicanalítico e psiquiátrico da ICI continua suas 

atividades neste mês de agosto. É fundamental que 

divulguemos este projeto que tem sido 

importantíssimo para a vida de muitas pessoas. Público 

alvo: pessoas de baixa renda que demandam um 

atendimento psicológico ou psiquiátrico.  

RELIGIÕES E DEMOCRACIA: O CONIC criou, em 

seu site, o espaço Religiões e Democracia. A ideia é 

refletir as relações entre a religião e a democracia e 

trabalhar a temática com o auxílio de perguntas feitas a 

lideranças religiosas, teólogos e teólogas, cientistas da 

religião e de outras áreas do conhecimento. 

Convidamos vocês para lerem as entrevistas e 

manifestarem opiniões. Sempre em um espírito de 

diálogo e respeito às ideias. Confira: 

http://www.conic.org.br/ 

VOX IN VIA : Segundo domingo do mês, culto da 

manhã. É dia da presença do Grupo Vox in Via na ICI, 

sempre sob a direção do maestro Rigoberto Moraes.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  Dia 15.08: 

Eduardo Braule-Wanderley e  Samira Farid Ismail. Dia 

16.08: Julia Spiegel de Almeida; Dia 17.08: Alice 

Iglesias Croccia; Dia 18.08: Ângela de Macedo e Silva 

Amaral. Recebam um abraço carinhoso da ICI.  

 LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO:  Jeremias 1.4-10; Salmo 

71.1-6; Hebreus 12.18-29 e  Lucas 13.10-17. 

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