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Domingo, 18 de Setembro de 2016 
25° Domingo no Tempo Comum 

“Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome; livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome.” 
(Salmo 79.9) 

 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 
 

Ó Deus maravilhoso 
“Te invocamos desde o mais profundo do nosso ser, 

Aceita o louvor que te ofertamos 
Como resposta ao milagre da vida, 
Ao milagre da existência do mundo, 

Ao milagre do Teu  amor.” 
{Edson Fernando} 

 
Canto:  HE 120 “Um hino ao Senhor” 

 
CONFISSÃO 

Leituras bíblicas: Salmo 79.1-9 {p. 807} 
Solo/Coro 
Momentos de Silêncio e oração 

 
“Dependo de Ti, 

escutar tua Palavra. 
Ela me acalma,  

me queima, me abraça. 
Dependo de Ti 

como uma criança 
depende da mãe, 

que em seu colo descansa. 
Dependo de Ti  
Amigo eterno,  

Presença contínua  
no verão, no inverno. 

Dependo de Ti 
meu tesouro, 

pelo qual tudo vendo 
e livre eu voo.” 

{Anônimo} 
 
Canto: HE 387 “Comunhão preciosa”  
Momentos de Louvor (noite) 
 

 
 

 
 
 
 

EDIFICAÇÃO 
 

Leituras bíblicas: AT: Jeremias 8.18-9.1{p.1009}; NT: I 
Timóteo 2.1-7 {p. 1568} e Lucas 16.1-13 {p.1366}.  
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

 
Convite à mesa 

O assombro de um amor 
“Deus não pode senão amar, 

Me ama com a seu único, 
Um amor que me excede 
Até o final da minha vida 

Razão para maravilhar-me 
Audácia para recomeçar 

Uma e outra vez. 
Amanhece em mim a beleza do assombro, 

O assombro de um amor. 
Cada dia é um hoje de Deus 

Ainda que eu pense que não seja digno. 
Deixarei que Deus ponha no mais profundo de mim 

O frescor de uma fonte? 
Deus jamais me retira sua presença, 

Cristo me aguarda no mais profundo de mim, 
Ainda que eu não o saiba.” 

{ Frei Roger Taizé} 
 

Consagração dos elementos 
Pai Nosso e Partilha 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

“Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do 
oleiro, quebra a minha vida e faze-a de novo, eu quero ser um 
vaso novo.”{do cancioneiro}  
 
Canto: HE 183 “Plena consagração” 
Consagração dos dízimos e ofertas 
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) 

 

 

AGRADECIMENTO:  A equipe que coordena os 

trabalhos da ICI no Vidigal agradece as respostas 

da nossa comunidade aos  constantes pedidos 

pelos seguintes itens: leite em pó, suplementos 

nutricionais infantis, fraldas, muletas, violões, 

estantes de partitura  para as aulas de violão, e 

outros donativos. Que Deus recompense 

tamanha generosidade de nossa amada igreja. A 

equipe também  comunica que as  alunas da 

escola de violão estão se preparando para se 

apresentarem na ICI no primeiro domingo de 

novembro.  

MEDITAÇÃO CRISTÃ DO RIO NA ICI: O grupo de 

Meditação Cristã do Rio de Janeiro se reunirá no 

próximo sábado em nossa igreja.  O início do 

evento será  às 15h30, com palestra do irmão 

Jakler Nichele sobre  Os Salmos e a meditação.  

Após a palestra,  momentos de meditação. 

Estamos todos e todas convidados e convidadas!  

O CREI AGRADECE:   a generosidade de Marcos 

Simões ( filho da tia Eunice) pela doação de 

grande quantidade de caixas de suco de frutas de 

excelente qualidade.  

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, às 18h30, 

continuam nossos estudos sobre o livro de Amós.  

Logo a seguir, reúne-se o grupo de meditação 

cristã. 

 
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.   

 
REUNIÃO DA EQUIPE DA ICI NO VIDIGAL: O 
pastor Bruno convoca a equipe do Vidigal para 
uma reunião de avaliação e planejamento no 
próximo domingo, dia 25, às 12h30, aqui na ICI.  
 

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. 
 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: HOJE: Márcio 
Miguez de Mello Mathias e Beatriz de Carvalho 
Paiva. Dia 19.09 Sidney de Oliveira Santos, Beatriz 
Hamacher Soares e Beatriz Conceição Nascimento 
e Dia 23.09: Isabel Christina de A. Figueiredo 
Rosa. Um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Jeremias 32.1-3a, 6-15, 
Salmos 91.1-6, 14-16, I Timóteo 6.6-19 e Lucas 16; 
19-31. 
 

DIÁCONOS DE  PLANTÃO: Hoje: Samira (Manhã)  

e Alouysio (Noite);  

Próximo domingo: Lya (Manhã) e Rute (Noite)
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