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Domingo, dia 28 de junho de 2015 
13º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
 

 

ADORAÇÃO  
   . Prelúdio 
   . Solo / Coro 
   . Sou do Amado        {Rûmî} 

O que fazer, se não me reconheço?  
Não sou cristão, judeu ou muçulmano. 
Se já não sou do Ocidente ou do Oriente; 
Não sou das minas, da terra ou do céu. 
Não sou feito de terra, água, ar ou fogo; 
Não sou do Empíreo, do Ser ou da Essência... 
O meu lugar é o não lugar, 
Não sou do corpo, da alma, sou do Amado. 
O mundo é apenas Um, venci o Dois. 
Sigo a cantar e a buscar sempre o Um.  
   . Canto: Com Glória Coroai – HE 130 (2ª. música) 
 
CONFISSÃO  
   .  Leitura bíblica: Salmo 130 {p. 851} 
   . Solo / Coro 
   . Momentos de oração e silêncio 
   . A postulante    {Adelia Prado}  

Deus tem todo o poder, 
Até o de, por um dia inteiro, me escutar chorando 
Sem me infligir castigo. 
Tenho natureza triste, 
Comi sal de lágrimas no leite de minha mãe. 
O vazio me chama, os ermos, 
Tudo que tenha olhos órfãos. 
Antes do baile já vejo os bailarinos 
Chegando em casa com os sapatos na mão. 
O jantar é bom, mas eructar é triste, 
Quase impoetizável. 
Deveras, não hás de banir-me 
Do ofício do Teu louvor, 
Se até uns passarinhos cantam triste. 
   . Canto:   A Segurança do Crente – HE 362 {manhã}     
   . Momentos de louvor e gratidão {noite} 
 

  

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: 2º Samuel 1.1, 17-27 {p. 422/423},     
2ª Coríntios 8.7-15 {p. 1528}, Marcos 5.21-43 {p.1305}. 
  . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   .  Convite à mesa 
   . Pedimos, porque somos frágeis!    {Edson Fernando} 

Ó Tu, que és a luz do meu desejo,  
Eu Te agradeço pela incomparável alegria  
De saber que ouves a voz dos que Te buscam 
Tanto quanto ouves  o  silêncio  
Daqueles que nem conseguem dizer o Teu nome.  
Perdoa nossa dureza de coração,  
Amolece nossos ódios, 
Curas as feridas da nossa arrogância 
E faze-nos humildes:  
Homens e mulheres  que não se envergonham de pedir. 
Pedem não porque querem adequar o mundo 
Aos seus pequenos quereres, 
Pedem porque se sabem frágeis, 
E nesta condição encontram a grandeza do Teu amor. 
   . Pai Nosso  
   . Partilha   
 
CONSAGRAÇÃO 
“ Há nobreza no pensamento que não se enreda em 
autovalorização e autoglorificação e se submete a uma 
incessante auditoria para não se corromper por seus 
próprios desejos. “           {Rabino Nilton Bonner} 

   . Canto: A Santa Peleja- Hinário Evangélico, 422 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. 
Amém. 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
 

 
 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

NOTA DE FALECIMENTO – Faleceu na madrugada da 

última quarta-feira, dia 24 de junho, nosso irmão amado  

na fé e na amizade,  Christovam de Oliveira Araújo Filho. 

Nascido na Bahia, Christovam sempre foi carioca de 

alma. Era membro da Igreja Presbiteriana de Copacabana 

quando partiu para o mundo como servidor brasileiro do 

Itamaraty. O mundo da diplomacia o levou a países do 

oriente e do ocidente. Seu último posto diplomático, 

exerceu-o na cidade de Teerã. Quando voltou ao Brasil, 

aconselhado pelo então embaixador brasileito no Cairo, 

Celso Soares, hoje diácono da ICI, quis conhecer nossa 

Igreja. Nunca mais nos deixou. Foi paixão à primeira 

vista. Adorava fazer parte do coro Myrza Wanderley. 

Participou ativamente de todas as atividades da Igreja.  

Ficou emocionadíssimo quando cantou com o coro, há 

menos de um mês, em bela apresentação na casa de 

repouso onde passou os últimos dois anos. Completou 

81 anos na terça-feira, na presença das cuidadoras, da 

filha e do pastor. Na quarta-feira ouviu, no amanhecer 

do dia de São João, a voz do Deus a quem amou e serviu:  

Vem  Christovam meu filho,  entra na alegria inebriante 

do  teu Senhor!   

MINI-CONCERTO – Hoje é dia de Mini-Concerto na ICI. 

Nesta edição teremos um Duo de Flauta e Piano. 

Receberemos os músicos Marcelo Lion e Beatriz 

Rodrigues, que trarão em seu repertório músicas do 

cancioneiro popular brasileiro.  Horário: 18h, antes do 

culto da noite. Tragam convidados e convidadas! 

PETIÇÃO QUER LEVAR FRANCISCO A ONU - Organizações 

de diversos âmbitos da sociedade, confessionais e não 

confessionais, lançam uma petição em apoio ao apelo do 

Papa Francisco por uma ecologia integral. A petição é 

dirigida aos Chefes de Estado e de Governo dos países 

participantes da XXI Conferência Internacional sobre a 

Mudança do Clima, que acontecerá em Paris, de 30 de 

novembro a 15 de dezembro de 2015. O apelo do Papa 

foi feito em sua encíclica “Laudato si” lançada na última 

semana.                                                      {Fonte: conic.org.}  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Próxima quarta-feira, dia 1º,  na 

residência da Sra. Layse Maria Guimarães Grisolli da 

Costa, rua Conselheiro Lafaiete, 94 apto 1001 – 

Copacabana.  Horário: 15:00hs.  Participem! 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – Hoje- manhã: Celso; noite: 

Rute; Próximo domingo- manhã: Lya; noite: Eliezer.  

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de classe Paul 

Tillich. Continuamos nossos estudos no livro O homem 

não está só, de Abraham Heschel. Logo a seguir às 

20:00h – Meditação Cristã com Aloysio. 

GRATIDÃO- O Pastor Edson agradece de coração ao 

Conselho da Igreja e toda a comunidade pelo carinho e 

amor a ele dispensados por ocasião da comemoração 

dos seus 51 anos. 

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ –  O pastor 

Bruno nos brindou com uma bela surpresa no boletim   

da última semana: abrimos o pequeno envelope 

confidencial e lá estava o tema do encontro:  No Ritmo 

Livre da Graça...  Uma bela programação está sendo 

preparada. Certamente será um encontro marcante para 

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

quem interessar é possível dividir a taxa em 3 vezes: uma 

parcela referente a junho, julho e agosto com a data do 

encontro.  As reservas devem ser feitas com Rodolfo na 

agência São Moritz, através do tel: 2239-4445. Os valores 

são os seguintes: R$ 460,00 solteiro; R$ 380,00 por 

pessoa em apto.duplo; R$ 350,00 por pessoa em 

apto.triplo ou quádruplo; cortesia de 02 (duas) crianças 

até 12 anos no mesmo quarto dos pais.  A taxa de 

inscrição, R$ 30,00, deverá ser paga na Igreja, 

separadamente da reserva do Hotel. Solicitamos que os 

interessados em participar da condução que sairá da 

Igreja que se manifestem desde já. Isso facilitará o 

trabalho da comissão de transporte.   Para alugarmos um 

micro-ônibus precisaremos ter 30 pessoas. Se houver 

menos interessados alugaremos uma Van, mas para isso 

precisamos reservar com antecedência pela exigência de 

um sinal de 30% no ato da reserva.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Maria Luisa 

Miranda Fernandes, Lizette de Ávila Pinhão; dia 30: Edith 

Emerick Marchon; dia 01:07: Pedro Temporal Carijó, 

Sabrina Alvernaz Silva Cabral; dia 02: Bruno Florentino 

Miguez de Mello; dia 03: Luisa Mello Mattos de Castro 

Costa. 

LEITURAS  BÍBLICAS  PARA  O  PRÓXIMO DOMINGO –         

2º Samuel 5.1-5, 9-10, Salmo 48, 2ª Coríntios 12.2-10, 

Marcos 6.1-13. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h.  


