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   Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 
 

“Bendirei o Senhor em todo o tempo,  

o seu louvor estará sempre nos meus lábios”. 

(Salmo 34.1) 
 

 

 

icirio@uol.com.br      

igrejacristadeipanema.wordpress.com 

                    www.igrejacristadeipanema.org.br 
 

   Domingo, dia 25 de outubro de 2015 
   30º Domingo no Tempo Comum 

  CELEBRAÇÃO DA REFORMA PROTESTANTE 

LITURGIA 
 

 
ACOLHIDA E ADORAÇÃO 
. Prelúdio 
. Solo / Coro 
A todos e todas que buscam a paz.  A todos e todas 
que desejam construir uma sociedade mais justa e 
fraterna. Aos que estão cansados e sobrecarregados e 
reconhecem que em Jesus Cristo podemos encontrar 
descanso para as nossas vidas, a Igreja Cristã de    
Ipanema abre os seus braços de amor e o(a)s  convida 
a celebrar a fé, a esperança e amor. Em nome do Pai 
que também é Mãe, do Filho de Nazaré, na Unidade 
do Espírito da Vida.  Amém. 
. Canto: Vem,ó Todo poderoso - Hinário, 66 
 
CONFISSÃO 
. Leitura bíblica:  Salmo 34:1-8 {p. 766} 

. Solo / Coro 

. Momentos de silêncio                           
Preciso encontrar-te breve, Silêncio Absoluto... Pois 
estou cansada dos roucos ruídos das ruas e das     
gentes que gritam e se agitam numa busca erradia de           
renovação. Desta renovação que não desejo de um 
mundo em que estou à parte.  Sim, preciso encontrar-
te breve, Silêncio Absoluto, num abraço invulgar,  
onde me esqueceria da vida e, quem sabe, então  
seria eu mesma. Talvez só por um minuto, prendida 
em Teus braços  tecidos de Paz.  Silêncio Absoluto...             
                                                                  { Marília Vernet}                   

. Canto : Hora Bendita – Hinário , 91    (manhã) 
                Louvor  - Cancioneiro   (noite) 
 
EDIFICAÇÃO 
. Leituras bíblicas: Jó 42.1-6, 10-17 {p. 742}, Hebreus 
7.23-28 {p. 1588}, Marcos 10.46-52 {p. 1317}.  
. Mensagem 

. Solo / Coro 

  

  
COMUNHÃO  
. Convite à mesa 
. Fazer o bem 
Tratemos os outros com a mesma paixão e            
compaixão com que desejamos ser tratados.          
Procuremos para os outros as mesmas possibilidades 
que buscamos para nós mesmos. Ajudemos os outros 
a crescer, como queríamos ser ajudados nós mesmos.  
Em suma, se queremos segurança, demos segurança; 
se queremos vida, demos vida; se queremos          
oportunidades, providenciemos oportunidades. A 
medida que usarmos para os  outros será a medida 
que o tempo usará para conosco.    
        {Papa Francisco, no Congresso Americano} 

. Pai Nosso 

. Partilha    
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Não posso me dar ao luxo de receber-Te como      
hóspede e de deixar-Te apenas na sala de visitas. 
Vem, em roupa de serviço, com Tuas ferramentas, 
pois não quero ser mais que uma forja de trabalho de 
onde possas atender às imprecisões do mundo. 
                                              {Dom Helder Câmara} 

. Canto: Castelo Forte – Hinário Evangélico, 206   

. Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“ Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu To damos.” 
. Avisos e agradecimentos 
. Benção final 
. Triplice amém  
. Abraço da paz 
 
 
   

 

      O Culto é um momento de conexão com o Divino :  

                    por favor , desligue seu celular. 

 

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

 

CLASSE PAUL TILLICH- Amanhã é dia de Classe Paul Tillich. 

Às 18:30h.A seguir,meditação cristã com o diácono Alouysio. 

ESPAÇO CREI- No próximo culto da manhã teremos a 

apresentação teatral  infantil “A Arca de Noé”.  O teatrinho 

infantil terá como estrelas Nossas Crianças do CREI, 

protagonistas desse espetáculo.  Os ensaios e toda a 

produção artística foram conduzidos por profissionais da 

área, entre cenógrafos, figurinistas, atores e atrizes. Nosso 

agradecimento ao Instituto AlfaeBeto pela iniciativa! 

BAZAR CREI- Nosso Bazar Desapega e Agrega pro CREI foi 

um sucesso! Vendemos bastante nos dias 16, 17 e 18 e 

ainda um pouquinho nos dias 21 e 22, somando mais de 

R$7.000,00. Agradecemos a todos que participaram, desde 

 a montagem  do bazar, a seleção  e organização das  peças, 

 as vendas e o trabalho da cantina e divulgação do evento. 

Agradecemos também todos os tipos de doações oferecidas: 

doação por meio do voluntariado, doação de alimentos para 

cantina e as peças de roupas e acessórios. Nosso 

agradecimento especial também à equipe de funcionários 

do CREI, que foram fundamentais  na execução do bazar.  

Foi muito bom ver todos vocês vestindo essa camisa: CREI.  

Nosso muitíssimo obrigado! 

GERLI MORAES GOLDFARB NOS CONVIDA- para o Recital  

YENTL, que terá a direção musical de seu esposo,  Haroldo 

Goldfarb.  Serão duas apresentações, nos dias 03 e 10 de 

novembro, às 20h, no Teatro Vannucci. Detalhes no Mural. 

FEIJOADA E RODA DE SAMBA BENEFICENTE- No dia 7 de 

novembro na casa da Cely, a partir de 13:00hs todos estão 

convidados a participar de uma feijoada em prol da 

apresentação Natalina do Coro Myrza Wanderlei. O convite 

é R$ 40,00, com bebidas a parte.  

LANÇAMENTO DO CD “ELAS”- Anote na sua agenda: No dia 

28 de novembro, às 21h, a talentosa atriz e cantora Lyllian 

Waleska, filha do casal Elmo/Eni, estará apresentando o 

show de lançamento do CD  “Elas”.  Será no Teatro NET, na 

Rua Siqueira Campos, em Copacabana. Detalhes no mural.  

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DA OBRA “TEMOR E TREMOR” 

DE KIERKEGAARD- O Espaço Ponto de Luz oferece o curso 

sobre a obra Temor e tremor de Soren Kierkegaard em todas 

as quintas-feiras do mês de novembro, das 19 às 21h.         

No mural confira todas as informações. 

DOM LAURENCE NO RIO DE JANEIRO – O grupo de 

meditação cristã envia o seguinte convite à Igreja Cristã de 

Ipanema: Na última quinta-feira de novembro, dia 26, no 

Centro Cultural João XXIII, Rua Bambina 115 - Botafogo, 

teremos a oportunidade anual de estar com Dom Laurence, 

ouvir suas palavras e meditarmos juntos.  A programação 

está estruturada para oferecer, na parte da manhã, uma 

palestra de Dom Laurence seguida por sessão de 

perguntas/respostas com tradução sequencial e meditação. 

Repete-se o formato à tarde, após o almoço e encerra-se 

com um lanche de confraternização. Para a realização deste 

Encontro os inscritos contribuirão com R$200,00, valor para 

pagamento   luguel do espaço, refeições (café, almoço e 

lanche), assim como pado ara as despesas de deslocamento 

e acomodações de Dom Laurence. Para inscrição e obter 

mais informações : br.wccm@gmail.com 

LANÇAMENTO! - Os jovens da nossa Igreja estão lançando 

uma revista online com textos diversos e livres sobre 

atualidades, cultura, mística e espiritualidade. Já são vários 

textos maravilhosos que retratam o amor destes jovens pela 

vida e a busca de uma sociedade melhor. Leia, apoie, 

divulgue, participe!          http://revcaminhos.wordpress.com  

GRUPO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA ICI EM NOVEMBRO - No 

dia 09 de novembro, 2ª feira, teremos mais um encontro 

do GABI. Na ocasião, conversaremos sobre o tema 

"Panorama histórico das tradições literárias da Bíblia". 

Horário: 18:30h (na Classe Paul Tillich).    Não perca! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Luise Duarte Mena 

Barreto, Rev. Sérgio Muniz Duarte; dia 26: Cíntia da Silva 

Telles Nichele; dia 27: Marly Rodrigues Fernandes; dia 28: 

Tatiana Lopes Cardoso; dia 29: Anne Kelly Silva Prado; dia 

31: Tatiana Martins Pedro Coutto.  Um abraço carinhoso aos 

aniversariantes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – Rute 1.1-18, Salmo 146, Hebreus 9.11-14 e 

Marcos 12.28-34. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: Dimas; 

Próximo domingo: manhã: Lya; noite: Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30hs e 19:00hs. 

http://mail.uol.com.br/compose?to=br.wccm@gmail.com
http://revcaminhos.wordpress.com/

