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Domingo, 23 de julho de 2017 
16º Domingo do Tempo Comum 

“Senhor, tu sondas e me conheces.” {Salmo 139.1} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                     {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro “Sanctus” 

Nossa busca 
Uma coisa peço ao Eterno e a buscarei:  

que possa morar na casa do Eterno todos os dias  
da minha vida, para contemplar a Sua formosura  

e aprender no seu templo. (Sl 27.4). 
Grandes são as obras do Eterno, procuradas por 

todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade 
há em sua obra e sua justiça permanece para sempre. 

Fez lembradas as suas maravilhas: piedoso e 
misericordioso é o Eterno. (Sl 111.2-4) 

 

Canto: HE  133 “Grata Memória”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 139.1-12,23-24 {p. 855} 
Solo                   {Lizete Pinhão – manhã | Neli Mures – noite} 

Momentos de silêncio  
 

Deus amoroso, autor da eterna luz: ilumina 
nossos corações com tua graça infinita. Perdoa 
nosso esquecimento do teu amor, nosso 
distanciamento da tua justiça, nosso 
distanciamento das fontes da tua paixão. Perdoa-
nos,  querido Deus, e revigora nossos corações 
com a alegria que só a Tua presença é capaz de 
dar. Amém. 

 
Canto: HE  387 “Comunhão Preciosa” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 23 “Ao Oramos, Senhor” 
        Cancioneiro 30 “Adorador” 
 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Gênesis 28.10-19a {p. 39}; 
Romanos 8.12-25 {p. 1487}; Mateus 13.24-30, 
36-43 {p. 1265} 

 

Mensagem 
Coro “Momentos Preciosos” 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

 
 

Eterno e amoroso Deus, aproximamo-nos desta 
santa mesa que preparaste com tanto amor.                
Tu andaste por vilas e tantos lugares palestinenses, 
ensinando teus discípulos e discípulas a olhar para os 
lírios do campo. O pão que vamos comer e o cálice 
que iremos beber estavam dispersos no campo e 
agora são comida e bebida para nosso corpo e nossa 
alma. Graças te damos, bondoso amigo, porque por 
esses elementos nos comunicas uma força que 
ergue a nossa vida do vazio, tira nossa existência do 
medo e infunde em nós o desejo de comunhão.       
Ó Jesus, nosso irmão, faze-nos pão e vinho aos 
famintos de alimento e de alegria deste mundo, na 
força do Pai que também é Mãe, na unidade do 
Espírito que revigora todas as coisas. Amém. 

 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto: Cancioneiro 42 “Amor por Mim” 
            Cancioneiro 45 “De Joelhos” 
 

CONSAGRAÇÃO 
 

Sou dos que creem e, por isso mesmo,  
tenho que decidir hoje fazer o meu amanhã 

mais diferente, mais próximo dos meus sonhos 
(...)  Porque eu creio no amanhã, caminho com 
determinação, sabendo que os momentos mais 
escuros da noite são exatamente aqueles que 

precedem a alvorada. 
{Elias Abrahão} 

 

Canto: HE  296 “Eis-me Convosco” 
 

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 
Coro “Que o Senhor vos Guarde” 

 



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) 

 

AGOSTO - 55 ANOS DA ICI: No 1º domingo do 
mês, dia 6, no culto da manhã, o presbítero Amaury 
Costa fará um resumo da trajetória da nossa igreja 
nesses 55 anos. Começamos como congregação da 
Igreja Presbiteriana de Copacabana. Mais tarde nos 
tornamos Igreja Presbiteriana de Ipanema e, desde 
1978, somos Igreja Cristã de Ipanema. Venha 
conhecer a riqueza desta comunidade que um dia 
tornou-se cada para todo(a)s.  

AGOSTO DA ICI E NOVOS MEMBROS: Em 
agosto a ICI comemora mais um ano de vida. Se você 
tem interesse em tornar-se membro da igreja, é 
tempo de manifestar sua intenção. Os novos 
membros serão recebidos no 3º 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: O capítulo 6 do livro do 
Dogmatismo e Tolerância, do teólogo Rubem Alves, 
será o texto base para a aula de amanhã da classe 
Paul Tillich. Os professores Jakler e Edson farão a 
exposição do texto, seguido do sempre enriquecedor 
debate. 

CARTA AOS ROMANOS: Dando continuidade aos 
estudos das cartas paulinas, nos cultos da manhã e da 
noite focaremos nosso olhar no capítulo 8 da Carta 
aos Romanos.  

BOLETIM DA REDE DE CRISTÃOS: Com os 
diáconos e diaconisas de plantão você pode adquirir 
um exemplar do boletim da Rede de Cristãos, uma 
publicação mensal que tem como objetivo fazer uma 
análise da conjuntura nacional e internacional na ótica 
do compromisso cristão com a humanização e a 
libertação. 

FEIJODA DAS NEGAS: Dia 05 de agosto, sábado, 
faremos o nosso tradicional almoço de confraterni-
zação e angariação de recursos para as bolsas do 
nosso encontro. Será na casa de nossa querida 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 Pr. 
Bruno ou Wellington. 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ: Está chegando 
nosso encontro anual que ocorrerá 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. 
Os valores incluem 2 diárias:  
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). Reserve este 
fim de semana!  

NASCEU A MENINA SERENA: Na última segunda 
feira, dia 17, a pequena Serena Matos Leal, filha dos 
nossos queridos Eliezer Leal e Talita Stephany de 
Matos. Que seja uma criança abençoada e traga muita 
alegria aos seus familiares e a todos nós. O abraço da 
Igreja Cristã de Ipanema a sua filhinha mais nova! 

2º ENCONTRO NACIONAL DE JUVENTUDES 
E ESPIRITUALIDADE LIBERTADORA: Acontece 
em Poá, SP, entre os dias 07 e 10 de setembro, 
com o tema “A mistica do bem viver”. Para 
informações sobre inscrição e programação confira o 
site: www.espiritualidadelibertadora.org.br 

JUVENTUDE - GRUPO DE ESTUDOS 
BÍBLICOS: Hoje a juventude tem mais um encontro 
marcado para estudar a Bíblia. As conversas têm 
enfatizado diferentes aspectos da influência da Bíblia 
na história da Reforma Prostestante do séc. XVI. 
Horário: 17h30. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 25.07 
Danielle Nunes Millan 26.07 Maria da Penha Mello 
Ferrari 27.07 Maria Elisa Hamacher, Maria Neide 
Ferreira Leite 28.07 Angela do Nascimento Carvalho, 
Rafaela Imbuzeiro Duarte Bodstein, Rosana 
Montenegro Martins da Silva 29.07 Fátima Maria 
Mendes Nogueira, Flávia de Macedo Amaral. A todos 
e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Gênesis 29.15-28; Salmo 
105.1-11, 45b, Romanos 8.26-39; Mateus 13.31-33, 
44-52. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Lya (manhã) e Alouysio (noite). 
Próximo Domingo: Teresa (manhã) e Dimas (noite). 


