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Domingo dia 12 de julho de 2015 
15º Domingo no Tempo Comum 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . O Deus desconhecido {Angelus Silesius} 

O que é Deus, não se sabe! Não é luz, nem espírito,  
Nem êxtase, nem uno nem aquilo que se chama  
Divindade. 
Nem sabedoria ou intelecto, vontade, bem ou amor.  
Nem coisa nem não-coisa, não-ser ou afeto:  
É aquilo de que eu, tu e nenhuma outra criatura 
Jamais temos experiência, até sermos o que ele é.  
   . Canto:  Louvai a Deus – HE 137 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 24 {p. 759} 

   . Interludio {manhã} 
Momento instrumental 
Villa-Lobos – Bachiana n.5, Cantilena: 
Olga(soprano), Rigoberto (cello) e 
Roberto (violão) 
   . Momentos de silêncio e confissão 
   . Buscando a Cristo  {Gregorio de Matos} 

A vós correndo vou, braços sagrados,  
Nessa cruz sacrossanta descobertos  
Que, para receber-me, estais abertos,  
E, por não castigar-me, estais cravados.  
A vós, divinos olhos, eclipsados  
De tanto sangue e lágrimas abertos,  
Pois, para perdoar-me, estais despertos, 
E, por não condenar-me, estais fechados.  
A vós, pregados pés, por não deixar-me,  
A vós, sangue vertido, para ungir-me,  
A vós, cabeça baixa, p'ra chamar-me  
A vós, lado patente, quero unir-me,  
A vós, cravos preciosos, quero atar-me,  
Para ficar unido, atado e firme. 
   . Canto:  Unido com Cristo HE 282 (manhã)  
   . Momentos de louvor e gratidão 
   . Canto: Unidade e Diversidade {Guilherme Kerr} 

Rigoberto (cello), Olga (Soprano) e Roberto Violao) 
 

 EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas:  2 Samuel 6.1-5, 12b-19 {p. 430/1}, Efé-
sios 1.3-14 {p. 1542}, Marcos 6.14-29 {p. 1306/7}.  
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   .  Credo  {Carlos Alberto R. Alves}  
Cremos num Deus, Pai/Mãe, ecumênico, 
Criador de todas as raças; 
E em Jesus Cristo, 
seu amor feito corpo, 
que foi concebido pelo Espírito da vida, 
nasceu do povo, 
padeceu sob o império das verdades-sem-bondade, 
foi crucificado, morto e sepultado em nossas desavenças reli-
giosas, 
ressuscitou ao terceiro dia e está presente na saudade, 
na luta e na esperança dos homens e das mulheres de boa 
vontade. 
Cremos no Espírito da unidade, 
na religião da solidariedade, 
na ressurreição dos corpos oprimidos, 
na comunhão universal de todos os povos, 
no Eterno Reino da Paz e da Justiça, 
e na vida eterna. 
Amém. 
   . Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Que tudo seja arrancado de mim, devorado por Deus, trans-
formado em substância de Cristo, e entregue aos desventura-
dos que carecem de alimento em seu corpo e em sua alma. 
{Simone Weil}  

   . Canto: Um Vaso de Bênção HE 180 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Bênção final e tríplice amém. 
   . Posludio {noite} 
Tom Jobim – Chovendo na Roseira 
Rigoberto (cello) e Roberto (violão) 
 

 

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

NO RITMO LIVRE DA GRAÇA...  Uma bela 

programação está sendo preparada para o nosso 

Encontro no Hotel São Moritz entre os dias 21 a 23 de 

agosto. Certamente será um encontro marcante para 

tod@s nós. Não deixe sua inscrição para a última hora. 

Preços da condução:  Ônibus com 30 lugares: R$ 70,00 

por pessoa ida e volta. Van com 15 lugares o preço 

aumenta para R$ 100,00 por pessoa.  Maiores 

detalhes no mural.  

REUNIÃO DO CONSELHO – O Pastor Edson convoca os 

presbíteros e presbíteras para a reunião amanhã, às 

20:00h pontualmente. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 13: Guilherme 

Marchon; dia 14: Renato R. Bello; dia 17: Isabel Vianna 

Rosalba, Ana Beatriz Caldana Martins Pedro.  Parabéns 

aos aniversariantes. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da 

próxima quarta-feira será na residência de Vilma 

Hamacher.  Atenção para o endereço:  Av. Delfim 

Moreira, 12 apto 301 – Leblon.  “...E perseveravam na 

oração.” 

CLASSE PAUL TILLICH - Nesta segunda feira, classe 

Paul Tillich especial. Será exibido o filme Selma: uma 

luta pela igualdade, seguido de debate com a 

presença do pastor Bruno de Oliveira, do teólogo 

Marcio Capelli e do estudante de teologia Ronilso 

Pacheco, do ISER.  Detalhe importante: a exibição do 

filme terá inicio às 17h, pontualmente. Após o debate, 

grupo de meditação cristã, sob a liderança do diácono 

Alouysio. 

VISITA AO CANTAGALO PAVÃO PAVÃOZINHO -        

Na semana passada o pastor Edson e o diácono 

Alouysio foram conhecer a moradia de Maria Joelma e 

Daniel Henrique, cujo filho Pedro é aluno do Centro de 

Recuperação Infantil. O casal ofereceu sua residência 

para acolher a presença da ICI nos moldes do que tem 

acontecido na casa de Dona Linda, no Vidigal. 

“VOX IN VIA” NA ICI – Em mais um capítulo da 

parceria  Igreja Cristã Ipanema / Vox in Via, teremos 

uma participação especial do grupo no culto da manhã 

deste domingo.  

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA EM AÇÃO - O pastor 

Edson dará uma assessoria aos líderes da Igreja 

Episcopal Anglicana, região sudeste, que se reúnem 

entre a próxima quinta-feira e sábado na cidade de 

Curitiba.  Nosso pastor falará sobre “as dores do 

mundo moderno”. No próximo sábado o Pastor Bruno, 

Eduardo, Simone e o diácono Eliezer, acompanhados 

da Pastora Lusmarina irão a Duque de Caxias conhecer 

a situação do terreiro de Candomblé que foi destruído 

no ano passado por fanáticos fundamentalistas. O 

Conselho de Igrejas do Rio de Janeiro (CONIC-Rio) está 

organizando uma campanha que objetiva reconstruir 

aquele espaço religioso. Com este gesto o CONIC quer 

sinalizar o seu profundo compromisso com o respeito 

à diversidade religiosa e a paz entre as religiões.  

EXÉRCITO DA SALVAÇÃO – “Teve início, no dia 1° de 

julho, na cidade de Londres, capital inglesa, o 

Congresso Internacional em comemoração ao 150º 

aniversário de fundação do Exército de Salvação. 

Salvacionistas de 126 países estão unidos sob o tema 

SEM LIMITES: redenção para o mundo inteiro. O 

Exército de Salvação é uma organização cristã 

internacional, fundada em 1865 e presente no Brasil 

desde 1922 que tem como missão pregar o Evangelho 

de Jesus Cristo e suprir as necessidades humanas em 

Seu nome sem discriminação. O ministério cristão, 

baseado no conceito “sopa, sabão e salvação”, 

começou a suprir as necessidades espirituais e físicas 

que afligiam milhares de homens, mulheres e crianças 

da época. O movimento cresceu rapidamente, 

organizou-se e hoje atua em 126 países, pregando a 

palavra de Deus em mais de 175 idiomas, aliando seu 

trabalho evangelístico a um cunho social intenso.” 

{Fonte: conic.org.}  

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – 2º Samuel 7.1-14a, Salmo 89.20-37, 

Efésios 2.11-22, Marcos 6.30-34, 53-56. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – Hoje- manhã: Isabel; noite: 
Alouysio; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 
Rute. 
 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h.  

 

http://www.exercitodoacoes.org.br/

