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Domingo, 17 de Julho de 2016 
16° Domingo no Tempo Comum 

“Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante, na Casa de Deus; confio na misericórdia de Deus para todo o 
sempre.” (Salmo 52.8) 

 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Solo/Coro 
 
E tenho toda essa riqueza, eu que não possuo nada. E 
tenho toda a alegria, e toda a paz, e toda a beleza, e 
todo o amor. Estou saciado de tudo, e não desejo 
nada. Porque tenho a Ti, tudo tenho, Tu és dono de 
tudo: todos os astros, e todos os países, e todas as 
paisagens e todos os seres da terra.  
{Ernesto Cardenal, do livro “Vida de amor”} 
 
Canto: HE 106 “Louvor ao eterno Deus” (manhã) 

 
CONFISSÃO 

 
Leituras bíblicas: Salmo 52  {p.783} 
Solo 
Convite ao Silêncio  
 
De tudo isso conclui-se que um cristão não vive em si 
mesmo, mas em Cristo e em seu próximo; em Cristo 
por meio da fé, e no próximo por meio do amor; por 
meio da fé, ele ascende para Deus; de Deus, ele desce 
novamente por meio do amor, mas permanece sempre 
em Deus e no amor divino. {Lutero, do livro “A 
liberdade cristã”} 
 
Canto: HE 362 “A segurança do crente” (manhã) 

Momentos de Louvor (noite) 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
Leituras Bíblicas: AT: Amós 8.1-12 {p.1202}, NT: 
Colossenses 1.15-28 {p.1555},  e Lucas 10.38-42 
{p.1355}. 
 
Mensagem 

 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Quebra os meus bloqueios 
Senhor, provoca-me! 
Passa no meio de nós, onde quer que estejamos, 
Seja entre a multidão,  
Seja na solidão da prece recolhida, 
Seja na dureza da realidade cotidiana! 
Faze com que não haja diferença entre uma e outra, 
Que não reneguemos na rotina diária 
Aquele que desejamos conhecer sobre o monte. 
Faze com que haja unidade 
Nos diversos momentos de nossa existência! 
Senhor, através da contemplação da Tua face 
Que, despertado do sono e ressuscitado da morte, 
Me infundes confiança, 
Desfaze, eu te suplico, os meus temores, 
Os meus medos, as minhas indecisões, 
Os meus bloqueios nas escolhas decisivas, 
Nas amizades, no perdão, 
Nas relações com os outros, 
Nos atos de coragem 
Para manifestar a minha fé, 
Dissolve os meus bloqueios, Senhor! 

{Cardeal Martini} 
 
Pai Nosso e Partilha 
Consagração dos Elementos 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

Não preciso aferrar-me a mim mesmo porque sou 
sustentado. Não preciso carregar o fardo, porque sou 
carregado. Posso sair de mim mesmo e entregar-me. 
{Mestre Eckhart} 

Canto: HE 183 “Plena Consagração” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 

Benção Final e Tríplice Amém 
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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) 

 

 

CRIANÇAS NA ICI:  Pais e mães, avôs e avós, 

cuidadores e cuidadoras: vamos dar as nossas 

crianças a bênção de receberem uma formação 

cristã bíblica, ecumênica e apaixonante. Essa tem 

sido a tônica da classe infantil tanto pela manhã 

quanto à noite.  Lições atrativas prepararadas com 

muito carinho, cuidado para nossa molecada. 

Agora é hora de fazermos a nossa parte: trazer 

nossos pequenos para a  igreja. Não os privemos 

deste privilégio. Ofereçamos a eles o crescimento 

espiritual para que suas vidas sejam mais plenas!   

ESPAÇO CREI: foi um grande sucesso o 

segundo  módulo do projeto "Leitura desde o 

berço". Um curso de estímulo à leitura de pais 

para filhos oferecido  aos pais de nossas crianças. 

O estímulo precoce à leitura como um convite a 

abrir-se ao mundo! Em breve, três responsáveis 

começarão voluntariamente a fazer a leitura para 

as crianças uma vez por semana. Que grande 

bênção o envolvimento de todos - pais e equipe -  

no desenvolvimento do nosso Crei!  

O TEMA DA MISERICÓRDIA NO 

EVANGELHO DE LUCAS:  Amanhã, na classe 

Paul Tillich, temos encontro marcado com o Prof. 

Jakler que nos brindará com o terceiro estudo 

sobre o tema da misericórdia no evangelho de 

Lucas. Às 18h30, pontualmente.  Logo a seguir, 

meditação cristã, sob a orientação do diácono 

Alouysio. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Será na próxima 

quarta-feira às 15h na residência da irmã Vilma 

Hamacher na Av. Delfim Moreira, 12 ap. 301 – 

Leblon. Participe! 

CAPSI: Nossas coordenadoras do centro de 

atendimento psicológico, psicanalítico e 

psquiatrico da ICI  têm chamado a atenção para a 

pouca divulgação deste importante serviço 

oferecido pela ICI.  Vamos divulgar este projeto 

que tão concretamente pode ser um lugar de 

transformação e descoberta de si e do outro.  O 

que fazer? Divulgar, divulgar e divulgar. Pegue 

alguns folhetos  com nossos diáconos  de plantão.  

Público alvo: pessoas necessitadas de uma escuta 

e atendimento psicológico ou psiquiátrico que, 

por razões econômicas, não tem acesso a esse 

serviço em consultórios particulares. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  

Hoje: Isabel Vianna Rosalba e Ana Beatriz Caldana 

Martins Pedro. Dia 19.07: Camila de Andrade 

Bianchi e Anthony Araújo Lima Hood. Dia 20.07: 

Diego Antônio Ferreira Villa e Frederico Carlos 

Porto Vidal. Recebam um abraço carinhoso da ICI! 

 LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO:   

Oséias 1.2-10, Salmo 85, Colossenses 2.6-15 (16-

19) e Lucas  11.1-13. 

 

 DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

Hoje: Samira (manhã) e Alouysio (noite).  

Próximo domingo: Celso (manhã) e Dimas 

(noite).
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