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Domingo, 30 de julho de 2017 
17º Domingo do Tempo Comum 

“Se Deus é por nós, quem será contra nós.” {Romanos 8.31b} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

 

ADORAÇÃO 
 

Prelúdio 
Solo                     {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro “Cristo Senhor” 
 

Mantenha seus olhos naquele que 
se recusa a transformar pedras em pão, 
que não pula de uma grande altura 
e abdica de governar  
com grande poder temporal. 
Mantenha seus olhos naquele que diz: 
Bem-aventurados são os pobres, os mansos,  
os que choram e aqueles que têm  
fome e sede de justiça; 
bem-aventurados são os misericordiosos,  
os pacificadores e aqueles que são perseguidos  
por causa da justiça. 
Mantenha seus olhos naquele que  
é pobre com os pobres,  
fraco com os fracos e  
rejeitado com os rejeitados. 
Aquele que fez essas coisas  
é a fonte de toda a paz. 

{Henri Nouwen} 
 

 

Canto: HE 5 “A Nova do evangelho” (1ª e 2ª estr.)  
       

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 105.1-11,45b {pg. 828} 
Solo                                           {Lizete Pinhão - manhã}  

Coro “Haja Paz na Terra” 
 

Eu quero desaprender para aprender de novo.  
Raspar as tintas com que me pintaram.  

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos. 
{Rubem Alves} 

 

Canto:  Cancioneiro 57 “Vaso Novo” (manhã e noite)  

             Cancioneiro 81 “Salmo 96” 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Gênesis 29.15-28 {pg. 40}; 
Romanos 8.26-39 {pg. 1488}; Mateus 13.31-
33,44-52 {pg. 1266}. 
 

Mensagem 
Coro “Amou-me” 

 
COMUNHÃO 

 

Convite à mesa 
 

Se tentarmos contemplar Deus sem primeiro  
haver voltado totalmente para ele a face do nosso 

ser interior, haveremos inevitavelmente  
de acabar por nos contemplarmos a nós mesmos  

e mergulharemos talvez no escuro e quente  
abismo da nossa própria natureza sensível. 

{Thomas Merton} 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto: Cancioneiro 44 “És sobre todos” 
            Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 
 

CONSAGRAÇÃO 
 

É o tempo da travessia:  
e, se não ousarmos fazê-la, 
teremos ficado, para sempre, 
à margem de nós mesmos.  

{Fernando Pessoa} 
 

 

Canto: HE 349  “Redentor Onipotente” 
 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 
Avisos e agradecimentos 
Benção Final e Tríplice Amém 

 



Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

ANIVERSÁRIO DA ICI: No próximo domingo 
daremos inicio às comemorações dos 55 anos de 
nossa igreja. Pela manhã teremos uma conversa com 
alguns membros fundadores. Não perca!   
 

ENTRA NA RODA COM A GENTE TAMBÉM: Se 
você tem interesse em tornar-se membro da igreja, é 
tempo de manifestar sua intenção. Os novos 
membros serão recebidos no terceiro domingo de 
agosto, no culto de aniversário da nossa igreja. Se 
você se acha amadurecido na intenção de integrar-se 
à nossa comunidade, é chegada a hora! 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã será dia de 
cinema na classe Paul Tillich. Começando às 17h30, 
vamos conferir o filme de Ingmar Bergmann, “Fanny e 
Alexander” (1982). As cores do luteranismo se fazem 
fortemente presentes na obra deste cineasta sueco.  
 

CARTA AOS ROMANOS: Nos cultos da manhã e 
da noite de hoje, nosso olhar estará lançado sobre a 
parte final do capítulo 8 da carta aos Romanos. O fio 
condutor do nosso estudo será um antigo sermão de 
Paul Tillich sobre a Providência divina.  
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO EUNICE SIMÕES: 
Próxima 4ª feira será dia de reunião de oração aqui 
na igreja, às 15h. Venha, participe!  
 

FEIJODA DAS NEGAS: No próximo sábado,  05 
de agosto, faremos o tradicional almoço de 
confraternização e angariação de recursos para as 
bolsas do nosso encontro abual. Será na casa da Cely a 
partir das 14h. Preços: R$50,00 – almoço com refil de 
refrigerantes, ou R$ 80,00 – almoço com refil de 
chopp. Os ingressos podem ser adquiridos com o Pr. 
Bruno ou com Wellington. 
 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ: Nosso encontro 
anual está chegando! Será no final de semana dos dias 
25 a 27 de agosto. Inspirados pela comemoração 
dos 500 anos da Reforma protestante, o tema do 
encontro da ICI no Hotel São Moritz será: Na fé, 
somos livres de tudo e de todos; no amor, servos de tudo 
e de todos. Reserve este fim de semana! Valores: 
Inscrição: R$ 30,00 
Solteiro - R$ 490,00 
Apartamento Duplo - R$ 400,00/pessoa 
Apartamento Triplo/Quádruplo - R$ 357,00/pessoa 
Cortesia de 2 crianças até 12 anos no aptº dos pais. 
Formas de pagamento: Parcelado em até 2 vezes com 
cheques pré-datados (julho e agosto).  

COMPASSIO: O Instituto Compassio retomará suas 

atividades na próxima 5ª feira com o minicurso: 
Tradição monástica: ontém e hoje, com o Prof. Marcelo 
Timotheo, doutor em história social pela PUC-Rio.   
Na próxima semana inicia-se o minicurso Teologia e 
historia da Reforma, com o prof. Luiz Longuini, doutor 

em Ciencias da Religião, pela UMESP. Preços e 
condições especiais de pagamento para novos alunos! 
Ainda há algumas vagas. Interessado(a)s devem 
procurar a irmã Solange Roxo.  
 

PADRES E PASTORES/PASTORAS FALAM DE 

SEUS SONHOS ECUMENICOS: A poucos dias da 

"Conferência Internacional de Louvor e 
Adoração Somos Um", o centro de eventos da 
Cidade das Artes, no Rio de Janeiro (RJ), já se prepara 
para receber cristãos católicos e evangélicos vindos 
de diversas regiões do Brasil e também de outros 

países, com o propósito de adorarem a Deus em 

unidade. O evento acontece entre os dias 3 e 6 de 
agosto (sendo os dias 5 e 6 abertos ao público em 
geral) e contará com as participações de padres e 

pastores do Brasil e dos Estados Unidos. O projeto foi 
idealizado pelo missionário católico e fundador 

da Comunidade Coração Novo no Rio de Janeiro 
(RJ), Izaias de Souza Carneiro, que também integra a 
equipe de serviço do Encontro de Cristãos em Busca 
da Unidade e Santidade (ENCRISTUS) no Brasil. O 
objetivo é promover a unidade entre os cristãos 

através do louvor e da adoração. (fonte: conic.org.br) 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 30.07 Ana 
Julia Mures Esteves Lopes, Fernando Vitor Penteado 

Gonçalves, José Alouysio Chaves 31.07 Bruno 
Hamacher Attademo 02.08 Márcia Herculano 

Velasco 04.08 Sabrina Penteado Ribeiro de Toledo, 

Zenon de Oliveira 05.08 Isabela Gonçalves Vieira, 
Juliana Lobo de Oliveira Maciel. A todos e todas, um 

abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Gênesis 32.22-31; Salmo 
17.1-7, 15, Romanos 9.1-5; Mateus 14.13-21. 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

Hoje: Teresa (manhã) e Dimas (noite). 
Próximo Domingo: Lya (manhã) e Dimas (noite) 


