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Domingo, 12 de Junho de 2016 
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“Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido.” (Salmo 5.1) 
 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro/ Vox in Via 
        Tudo e Eu 
Vive em mim o fio de seda 
do bem da força do amor de tudo. 
Eu vivo nele: no fio que fia 
e tudo  tece e une tudo 
e em tudo junta um lado e o outro 
e vive em tudo. 
Eu estou em mim e estou em tudo 
quando amo todos e amo tudo 
o tempo todo e a toda hora. 
E sendo eu mesmo  e estando em tudo 
em tudo, assim: 
eu estou na terra e estou na terra 
na flor, no bicho no chão, na lua 
no céu, no sol no arco-íris 
na borboleta  e no alecrim! 
Eu vivo! Eu sou!  
E sendo em tudo o tempo todo 
a toda hora eu vivo agora. 
{Carlos  R. Brandão, o Jardim de Todos.} 
Canto:  Cancioneiro n°18 “Logo de manhã” 

 
CONFISSÃO 

Leituras bíblicas: Salmo 5.1-8  {p.745} 
Solo/Coro da ICI/ Vox in Via 
Momentos de Silêncio  
Litania 
Mulheres: Há trechos em minha vida que são desnudos e 
silenciosos. São os espaços abertos onde os meus dias de trabalho 
encontram luz.  {R. Tagore, do livro Passaros perdidos} 
Homens: No crepúsculo do dia o pássaro de algum antigo 
amanhecer retorna ao ninho do meu silêncio. {R. Tagore, do livro 
Passaros perdidos} 
Todos: Ó Misericordioso que habitas o meu silêncio. Sou como um 
livro aberto para Ti. Sonda o meu coração e ensina o queres para a 
minha vida. Eu sou Teu, amoroso Deus! 
Canto : HE 383 “Confiança em Cristo” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
 

 
EDIFICAÇÃO 

 
Leituras bíblicas: AT: I Reis 17.8-16 (17-24) {p.496}, NT: Gálatas 1.11-
24{p.1535} e Lucas 7.11-17{p.1345} 
Mensagem 
 

 
 
 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
Leituras Bíblicas: I Reis 21.1-10(11-14)15-21a {p.503}, Gálatas 2.15-
21{p.1536} e Lucas 7.36-8.3{p.1346} 
Mensagem 
Coro da ICI / Vox In Via 

 
COMUNHÃO 

Convite à mesa 
Pai Nosso e Partilha 

Pai… Mãe… de olhos mansos, sei que estás invisível em todas as 
coisas. 
Que o teu nome me seja doce, a alegria do meu mundo. 
Traze-nos as coisas boas em que tens prazer: 
os jardins, as fontes, as crianças, o pão e o vinho, os gestos 
ternos, as mãos desarmadas, os corpos abraçados… 
Sei que desejas dar-me o meu desejo mais fundo, desejo cujo 
nome esqueci… mas tu não esqueces nunca. 
Realiza pois o teu desejo para que eu possa rir. 
Que o teu desejo se realize em nosso mundo, da mesma forma 
como ele pulsa em ti. 
Concede-nos contentamento nas alegrias de hoje: o pão, a água, 
o sono… 
Que nossos olhos sejam tão mansos para com os outros como os 
teus o são para conosco. 
Porque, se formos ferozes, não poderemos acolher a tua 
bondade. 
E ajuda-nos para que não sejamos enganados pelos desejos 
maus. 
E livra-nos daquele que carrega a morte dentro dos próprios 
olhos. 
Amém. {Oração. Rubem Alves} 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 
Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores. E Deus 
amar-nos-á fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e 
dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando 
acabemos!  {Alberto Caeiro} 

 
Canto: HE 307 “ Plena Confiança” 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
Benção Final e Tríplice Amém 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10:30 h e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18:30 h (2as feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 20 h (2as feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley - 17 h (domingo) 

 

 

AÇÃO DE GRAÇAS A DEUS POR HELIO AMORIM -   A Igreja 
Cristã de Ipanema acolhe com carinho e amor os familiares, 
amigos e amigas do Dr. Helio Amorim, este servidor dos 
pobres, que colocou sua vida a serviço da luz divina que 
mantém acesa a chama da vida.  Presença sempre ativa, 
prudente e ousada ao mesmo tempo, na busca por justiça, 
principalmente para os mais pobres, faleceu no último dia 
21 de maio, nosso querido Hélio Amorim.  Criador e 
animador de várias frentes entre elas  o MFC, a REDE, o 
Boletim REDE, a Revista do Movimento Familiar Cristão. 
Profissional exemplar, colaborarador leal, amigo de todas 
as horas, Helio reunia em si os melhores valores do ser 
humano. Pai de 11 filhos. Pedimos ao Espírito Santo, luzes 
para nos iluminar e honrar o legado de Hélio, e sua esposa 
Selma no testemunho de que um novo mundo é possível. 
Sua ausência abre uma lacuna grande nas lutas por um 
mundo mais justo e amoroso. {Maria Helena Arrochellas}   
 
POSSE  DO NOVO CONSELHO DA ICI: No culto da noite  
serão empossados os presbíteros e presbíteras da ICI 
eleitos e eleitas na última assembleia extraordinária. São 
eles: Anderson Amaral, Celso Marcos Vieira de Souza, Cely 
de Souza Soares, Elmo Mendes, Eurico Marchon Neto, 
Elizete Pires dos Santos, Gabriela Brandão Wagner, Maria 
Cristina Vianna Motta, Marcos da Silva Andrade, Neli 
Ferreira Mures, Rute Perandini e Solange Maria de 
Oliveira Peixoto. Que o Eterno abençoe e ilumine o novo 
conselho da ICI.  
 
CLASSE  PAUL  TILLICH:  Na Classe Paul Tillich de amanhã 
teremos a presença do jovem professor Felipe Fanuel, que 
defendeu há um mês tese de doutorado em Literatura 
Comparada na UERJ.  Sua pesquisa consistiu  em um estudo 
crítico das literaturas contemporâneas da autora 
estadunidense Maya Angelou e da escritora brasileira Mãe 
Beata  de Yemonjá. O trabalho deste jovem pesquisador foi 
sendo construído  pela investigação de imagens, mitos e 
tradições presentes nos textos narrativos, poéticos e 
ensaísticos destas duas autoras negras   e como tais textos 
foram empregados por tais autoras  como armamento de 
luta cultural pelas tradições que elas representam.  

VOX IN VIA :  No culto da manhã teremos a presença da 
orquestra do Grupo Vox in Via, sob a regência do Maestro 
Rigoberto Moraes.  
 
BATISMO INFANTIL: Louvado seja Deus pela vida do 
pequeno João de Souza Caetano da Silva, que, nesta 
manhã, recebe as águas do batismo.  João é filho de  Sandra 
Regina Fernandes de Souza Caetano e Nilson Caetano da 
Silva Junior. Seus padrinhos são: Henrique Almeida Silva e 
Nita Rodrigues Silva.   A Igreja Cristã de Ipanema acolhe e 
abraça o pequeno João e todos os seus familiares.  
 
MINI-CONCERTO: Na edição de hoje, às 18h,  receberemos 
a organista Shelly Moorman-Stahlman, professora de órgão, 
piano, e de algumas cadeiras do Curso de Música Sacra da 
faculdade Lebanon Valley, na Pennsylvania. A profª  Shelly e 
alguns de seus alunos   farão  uma apresentação 
diversificada em instrumentos musicais e em repertório. 
Imperdível!  
 
ESPAÇO DO CREI: Foi um sucesso nosso último bazar. 
Graças à colaboração de inúmeros irmãos e amigos da 
igreja, Amigos do Crei, funcionários, voluntários, e muitos 
pais e mães do Crei, obtivemos um ótimo resultado em 
apenas três dias de Bazar. Foi maravilhosa a ajuda de 
vocês!  O Bazar gerou a receita de R$ 9000,00.  Nosso 
agradecimento por toda ajuda prestada! “Diante do colar – 
belo como um sonho – admirei, sobretudo, o fio que unia as 
pedras e se imolava, anônimo para que todos fossem um...” 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Nelusha Fuentes 
Ribeiro Silva de Araújo.  Dia 15.06: Vera Gilda de Azevedo 
Araújo. Dia 16.06: Pietro de Loester Bertola Gonçalves e 
Layse Maria Guimarães Grisolli da Costa. Dia 18.06: Tomaz 
Martinez Pinheiro. Recebam um abraço carinhoso da ICI. 

 LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO:  I Reis 19.1-4(5-7),8-15a  Salmos 42 e 43  e 
Gálatas: 3.23-29 e Lucas 8.26-39.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO: Hoje: Isabel (Manhã) e Rute 
(Noite). Próximo domingo: Samira (Manhã) Alouysio(Noite)

 


