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 ADORAÇÃO  
Prelúdio 
Solo 

Poema dos dois amores 
Amo-te com dois amores 

Um amor apaixonado 
E um amor digno de Ti. 

O amor apaixonado 
É não pensar senão em Ti, 

Com exclusão de qualquer outro, 
Mas o amor de que só Tu és digno 

É que Tu Te desvendes a mim 
E que eu Te veja. 

Nenhum louvor para mim, 
Tanto num como noutro; 
Mas a Ti todo o louvor, 

Tanto num como noutro. 
 {Rābi´a al-´Adawiyya, séc. IX dC} 

 
 
Canto: HE 110 “ Ao Deus supremo” 

CONFISSÃO 
 
Leituras bíblicas: Salmo 15  {p.751} 
Solo/ Coro 
“Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma 
Senhor que ele é Teu. Meu coração não é meu.” {Do 
cancioneiro da ICI} 
 
Canto: HE 180  “Um vaso de bênçãos” 
Momentos de Louvor (noite) 
 

PROCLAMAÇÃO  DA  PALAVRA 
 
Leituras bíblicas: Miquéias 6.1-8 {p.1212};                  I 
Coríntios 1.18-31{p.1500}  e  Mateus 5.1-12 {p.1249}  
Mensagem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

“Vós sois o meu Deus e o meu tudo! 
Que mais eu quero  

e que felicidade maior 
posso desejar? 

Ó palavra suave e deliciosa! 
Mas apenas para quem ama a Deus 

e não o troca pelo mundo 
com todas as suas coisas. 

Meu Deus e meu tudo! 
Para quem a entende 

basta esta palavra, 
e quem ama acha uma delícia 

repeti-la continuamente. 
Porque, quando estais presente, 

tudo é agradável, 
mas se vos ausentais, 

tudo perde o seu encanto. 
Vós dais ao coração tranquilidade, 

grande paz e calorosa alegria. 
Vós fazeis que julguemos bem 

de todos e em tudo vos bendigamos. 
Sem vós nenhuma coisa  

pode agradar-vos por muito tempo; 
mas para ser agradável e saborosa, 

é necessário que vossa graça 
esteja presente e que a tempere 

o condimento da vossa sabedoria.” 
{Tomás de Kempis & Leonardo Boff} 

Partilha 
CONSAGRAÇÃO 

 
“Coragem remadores, vale a pena cansar os braços 
remando... O sopro de Deus socorre os que guardam a 
esperança mesmo quando sopram os ventos mais terríveis.” 
{Dom Hélder Câmara, em 1976} 
 
Canto: HE 420 “Cefeiros do Senhor” 
Recolhimentos dos dízimos e ofertas 
Benção Final e Tríplice Amém 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

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

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

Meditação Cristã  .............................. 19 h (quartas-feiras) 

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

 

 

TESTEMUNHO DE UM JOVEM DA ICI :  “Tive a grata 
oportunidade de participar do encontro de formação 
ecumênica Flor e Canto, promovido pelo Centro Alceu 
Amoroso Lima para a liberdade (CAALL) no final do 
mês de janeiro. Nosso Pastor Bruno Oliveira iniciou as 
atividades com uma mensagem emocionante, 
composta por reflexões bíblicas, canções de esperança 
e literatura brasileira. As palavras do Bruno foram um 
convite a olharmos para dentro, reconhecer nossas 
próprias imperfeições e assim entender melhor o outro 
e respeitar as diferenças. Esse ano o “Flor e Canto” 
dedicou-se a estudar o livro de Levíticos e em 2018 
será a vez de Eclesiastes. Estamos todos convidados a 
participar.” 
( Itamar Bento, da juventude da ICI) 

 
REUNIÃO DO CONSELHO  DA ICI: O  Pastor Edson 
convoca os presbíteros e presbíteras que compõem o 
Conselho da Igreja Cristã de Ipanema para se reunirem 
amanhã, dia 6 de fevereiro às 20h aqui na Igreja.  
 
CLASSE  PAUL TILLICH -   Na próxima semana você 
conhecerá a programação da Classe Paul Tillich para o 
primeiro semestre do ano. As aulas retornam logo após 
o feriado do carnaval.  
 
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO: Será celebrado no dia 3 
de março o Dia Mundial de Oração (DMO). Este ano, o 
material  para celebração foi elaborado por cristãos das 
Filipinas. O tema será: "Estou eu sendo injusto com 
você?". Vale lembrar que o DMO é uma excelente 
oportunidade para refletir sobre qual caminho tem sido 
trilhado pelas igrejas cristãs, suas contribuições para a 
sociedade, bem como a importância da oração em prol 
de um mundo mais justo. As origens do Dia Mundial de 
Oração remontam ao século XIX, quando mulheres 
cristãs dos Estados Unidos e do Canadá iniciaram, 
através da oração, uma variedade de atividades de 
cooperação e apoio à participação de mulheres em 
obra missionária nacional e estrangeira.  É um 
movimento iniciado por mulheres e realizado em mais 
de 170 países e regiões. Para  conhecer o material a 
ser utilizado no DMO deste ano, acesse: 
www.dmoracao.comunidades.net/ Fonte: conic.org.br) 

CLASSE DE PREPARAÇÃO PARA A PROFISSÃO 
DE FÉ: No próximo domingo, no culto da noite, terá 
início uma classe de preparação para a profissão de fé.  
O rito da profissão de fé é o momento em que se 
renova os votos do Batismo e se professa diante da 
comunidade o desejo do seguimento dos passos de 
Jesus de Nazaré. Num primeiro momento esta nova 
classe estará voltada para os pré-adolescentes e 
adolescentes da ICI.  O período da classe será de 1 
ano. Ao final, em culto especial, os participantes da 
classe estarão  aptos  a professar com alegria sua fé no 
Deus que se encarnou em Jesus Cristo e pulsa em nós 
pela presença do Espírito Santo.   
 
REUNIÃO DA JUVENTUDE: Na próxima sexta-feira, 
dia 10, a moçada da ICI terá sua primeira reunião do 
ano na casa do casal Eduardo e Simone. O encontro 
começa às 20h30.  Maiores detalhes com o Pastor 
Bruno. 

 
 BOLETINS DA REDE: Há alguns exemplares do 
Boletim da Rede de Cristãos,  disponíveis com os 
diáconos de plantão.   Os pastores Edson e Bruno 
fazem parte do conselho editorial  deste veículo de 
comunicação mantido pelo  Centro Alceu Amoroso 
Lima, da cidade de Petrópolis.  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Maria 
Eugenia Urrestarazu. Dia 7.02: Simone Ribeiro Corrêa. 
Dia 8.02: Luzimar Tavares da Silva. Dia 10.02: Marion 
Spiegel e Cely Moraes Bianchi. Dia 11.02: Anna Paula 
Florenzano de Almeida e Elizabeth Alexandra Vianna 
da Costa. Um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Isaías 58.1-9a(9b-12); Salmo 
112.1-9(10), I Cor 2.1-12 (13-16) e Mateus 5.13-20.  
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite). Próximo 
Domingo: Isabel (manhã) e Dimas (noite).
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