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Domingo, dia 23 de agosto de 2015. 
21º Domingo no Tempo Comum 

 
INTROITO 
   . Prelúdio 
   . Solo 
   . Invocação à Trindade {acendem-se as velas} 
Espírito de Deus, que pairas sobre as águas de nos-
so caos, inspira em nós uma vida generosa. Vento 
de Deus, que danças sobre o deserto de nossa relu-
tância, conduze-nos ao oásis da celebração. Sopro 
de Deus, inspiração da comunicação entre estra-
nhos, faze-nos canal de tua paz.  {Kate Mcklhagga} 
   . Canto: “Preciosa Companhia” HE 311 
 
CONTRIÇÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 84  {p. 811}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   . Solo 
   . Convite ao silêncio 
Vem e tece o silêncio para os meus ouvidos. Vem e 
tece o descanso para os meus olhos. Vem e silencia 
a tribulações do meu coração. Sim, no percurso 
deste dia, vem!     {Adap. Jan Jughes} 

   . Silêncio e interlúdio 
   . Confissão 
Criador amoroso, confessamos que, como mulheres 
e homens, nós distorcemos a Tua imagem em nós. 
Confessamos nosso mau uso do poder; nós temos 
procurado dominar os outros e impor nossa vonta-
de pela força e pela ameaça; aprendemos a mani-
pular e a enganar e tememos confrontar a injustiça. 
Nós nos arrependemos diante de Deus e diante de 
nossas irmãs e irmãos.  {Janet Morley} 

   . Canto: “Manso e Bondoso” 231 {manhã} 
   . Momentos de louvor  {noite} 

 
 

 LEITURAS DAS ESCRITURAS:  1 Reis 8. (1,6, 10-11) 
22-30, 41-43 {p. 476 a 478}, Efésios 6.10-20 {p. 1548},  
João 6.56-69 {p. 1397} 

   . Mensagem 
 
KOINONIA 
   . Convite à mesa 
   . Inclinemos os corações 
Humilde Deus, nós temos Te buscado nos céus e nos 
dirigido a Ti em complexas religiões abstratas; pen-
sávamos que entenderíamos os Teus propósitos 
ouvindo as alturas e aos poderosos; nós queríamos 
o melhor e o maior. Conduze nossos corações e 
mentes até o mais íntimo e mais profundo de Ti – 
Tu que Te reduziste a nada por amor de nós -, a fim 
de que possamos, assim, viver a simples realidade. 
Permite-nos descer ao âmago, ao âmago da terra, 
onde o fogo consumirá a escória de nossa religião, 
onde apenas a chama da esperança possa brilhar. 
Permite-nos descer à profundeza, ao mais profundo 
oceano, onde o peso da água esmagará nossa rare-
feita teologia, onde apenas  os cegos veem e ape-
nas os surdos ouvem. Amém.  {Alison Norris} 

   . Consagração dos elementos 
   . Pai Nosso e Partilha 
    
ENVIO 
Sem caminho não há ida, sem a Verdade não há saber, 
sem a Vida não há viver. Eu sou o Caminho que você 
deve seguir, a Verdade que você deve crer, a Vida que 
você deve esperar.  {Thomas à Kempis} 

   . Canto:  “Mãos ao Trabalho” HE 431 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final e  Tríplice amém. 

 
 

Silêncio e quietude no templo: por favor, desligue seu celular. 

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

 

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA IGREJA 

–  No próximo domingo, nos cultos matutino e 

vespertino celebraremos os 53 anos de vida da 

nossa ICI.  Depois do culto da noite, teremos 

cantina da ICI, sob a coordenação do chef  Jesse 

Bourgois.  

HOMENAGEM AO INSTITUTO ALFA E BETO -  No 

próximo domingo, no culto da noite, o Conselho 

da Igreja Cristã de Ipanema, prestará uma 

homenagem ao Instituto  Alfa e Beto,  na pessoa 

do seu  presidente Prof. João Batista Araújo e 

Oliveira e sua esposa Professora Mariza Oliveira. 

Neste 2015 completam-se dois anos  de 

assessoria pedagógica do  Instituto Alfa e Beto 

ao nosso Centro de Recuperação Infantil.  O ano 

de 2015  é o ano do cinquentenário do CREI. 

Várias atividades comemorativas estão sendo 

programadas para este segundo semestre, 

inclusive e principalmente uma grande 

homenagem aos fundadores da instituição.   

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã a classe Paul 

Tillich volta ao seu horário normal: 18:30h.  Logo 

após,  às 20:00h, meditação sob a coordenação 

do diácono Alouysio. 

JOVENS TEOLOGOS AO PULPITO DA ICI -  Pela 

manhã o  jovem teólogo Carlos Eduardo (Kadu) 

traz a mensagem divina ao coração da ICI. No 

culto da noite, o também jovem teólogo 

Samuel, pastor de uma Igreja Batista em 

Divinópolis, MG, traz a palavra divina a todos e 

todas.  Que Deus os abençoe ricamente!  

MINI-CONCERTO – No próximo domingo, dia 30 

de agosto as 18:00h teremos mais uma edição, 

desta vez com o  conjunto Sacravox. Traga um 

convidado. 

GRUPO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA (GABI) - 

Começam no próximo sábado, às 09h30min, as 

atividades deste novo grupo.  O tema do 

primeiro encontro será "Bíblia, suas origens e 

suas leituras" quando conversaremos um pouco 

sobre como a Bíblia chegou à forma que 

conhecemos hoje e também sobre as 

ferramentas de que dispomos para fazermos 

melhores leituras. Anote aí: sábado, dia 29 de 

agosto, às 09h30min, aqui na Igreja Cristã de 

Ipanema.  

ENCONTRO DA ICI -  Um grupo representativo 

de nossa Igreja encontra-se no hotel São Moritz 

desde 6ª. feira.  O encerramento se dará hoje no 

horário do almoço. Em seguida o grupo retorna 

ao Rio. Que Deus os proteja na viagem de volta. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Zildete 

Queiroz; dia 24: Paula Dannemann, Wania Dias 

Carvalho; dia 29: Maria Consuelo de Melo Silva, 

Luciana Mano de Andrade.  Um abraço 

carinhoso da ICI a todos os aniversariantes 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Cântico dos Cânticos 

2.8-13, Salmo 45.1-2, 6-9, Tiago 1.17-27, Marcos 

7.1-8, 14-15, 21-23. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: 

Dimas; Próximo domingo: manhã: Teresa; 

noite: Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h. 

 


