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“Cantarei para sempre as tuas misericórdias,  

ó Senhor; os meus lábios proclamarão  

a todas as gerações a tua fidelidade”. 

(Salmo 89.1) 
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Domingo, dia 19 de julho de 2015 
16º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
 
 

ADORAÇÃO 

 Prelúdio 

 Solo / Coro 
No início era o verbo... e o verbo era Deus... 
E o verbo estava com Deus, 
E já não eram sós, ambos conjugavam-se entre si, 
Discutiam quem seria a primeira  
e a segunda pessoa, 
Quem era verbo... quem era Deus, 
A ação e a interpretação...  
Quem era a parte e quem era o todo. 
Deus, o pai, o filho e o espírito santo, 
Era também o verbo, regular e irregular. 
E todos questionavam-se sobre quem seria o sujeito 
E quem seria o predicado, 
Quem se conjugaria no pretérito  
e quem renunciaria a forma "mais que perfeita"! 
                                                                           {Fernando Anitelli) 

 Canto : Mais de Cristo - Hinário Evangélico, 288 
 
CONFISSÃO 

 Leitura Bíblica: Salmo 89.20-37 {p. 815} 

 Solo / Coro 

 Momento de silêncio 
Tudo o que vive é pulsação do sagrado. 
As aves do céu, os lírios dos campos...  
Até o mais insignificante grilo, no seu cricri rítmico, 
é uma música do Grande Mistério. 
É preciso esquecer os nomes de Deus  
que as religiões inventaram  
para encontrá-lo sem nome no assombro da vida. 
                                                                                           {Rubem Alves} 

 Canto : A excelência do amor - HE, 394  (manhã) 
        Louvor   (noite) 

  

EDIFICAÇÃO 
 Leituras Bíblicas: 2º Samuel 7.1-14a. {p.431},  

Efésios 2.11-22 {p. 1543},  Marcos 6.30-34, 53-56  
{p. 1307/8} 

 Mensagem 

 Solo / Coro 
 
COMUNHÃO 

 Convite à mesa 
Deus era o verbo e o verbo era Deus, 
Conjugavam-se de maneira irregular...  
explicitando suas diferenças, 
Reconhecendo os fragmentos e os complementos 
Buscavam a medida certa 
E assim... reconheceram-se uno... 
                                                                      {Fernando Anitelli} 

 Pai Nosso 

 Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar  
e a voltar sempre inteira.            {Cecília Meireles} 

 Canto: Fortalece a tua igreja – HE, 204 

 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. 
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NOTAS IMPORTANTES 

INFORMES SOBRE ENCONTRO NO HOTEL SÃO 

MORITZ - Encontram-se no mural os detalhes do 

nosso Encontro a ser realizado entre os dias 21 a 

23 de agosto.  TEMA: No ritmo livre da graça. Não 

deixe para inscrever-se na última hora.  

TRANSPORTE: Ônibus com 30 lugares: R$ 70,00 

por pessoa ida e volta. Van com 15 lugares o preço 

aumenta para R$ 100,00 por pessoa.  Precisamos 

confirmar a reserva. CHURRASCO: Para arrecadar 

fundos para as bolsas, no dia 8 de agosto na casa 

da Cely. Convites , R$ 35,00, a venda com 

diáconos de plantão. 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de classe 

Paul Tillich. Voltaremos ao livro “O homem não 

está só” de Abraham Heschel. A seguir, grupo de 

meditação, com o diácono Alouysio. 

A CRIAÇÃO - É o tema do estudo bíblico que a 

presbítera Elisa Gusmão, filha da nossa Pastora 

Leni Gusmão, no trará na manhã deste domingo. 

Elisa é membro da United Reformed Church na 

Inglaterra. 

GRUPO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA (GABI) - A partir 

de agosto na Igreja Cristã de Ipanema, com 1 

encontro mensal aos sábados pela manhã, 

iniciaremos as atividades do Grupo de Animação 

Bíblica da ICI. O objetivo é oferecer cursos livres 

introdutórios nas áreas bíblica e teológica para os 

membros da igreja e demais interessados da 

comunidade. Fique atento às próximas 

comunicações. 

A COMUNIDADE MUNDIAL PARA A MEDITAÇÃO 

CRISTÃ  convida para meditar juntos no sábado, 

dia 25 de julho, das 16 às 18h.  Na ocasião será 

exibida a segunda parte do DVD Pilgrimage, 

produzido pela comunidade mundial da 

meditação cristã, legendado, no qual Dom 

Lawrence fala sobre a prática diária da meditação. 

Local: Centro Cultural João XXII, Rua Bambina, 

115, Botafogo. 

MUÇULMANOS RECONSTROEM IGREJAS NOS 

ESTADOS UNIDOS - Uma coalizão de grupos 

muçulmanos lançou uma campanha online para 

arrecadar fundos com o objetivo de ajudar na 

reconstrução de igrejas frequentadas predominante-

mente por negros, que foram queimadas e 

destruídas no mês passado, após o massacre em 

Charleston, reportou a Al-Jazeera América, na última 

quarta-feira (08/07). Em meados de junho, nove 

pessoas foram mortas a tiros por Dylann Roof, um 

jovem branco que dizia que os negros estavam “se 

apoderando” dos EUA, em uma igreja metodista 

historicamente frequentada pela comunidade negra 

da cidade de Charleston. Desde então, estima-se que 

ao menos outros seis locais de culto do gênero 

tenham sido alvos de ataques racistas na região sul 

dos EUA. A resposta a esses crimes de ódio, a 

coalizão — formada pelo Coletivo Muçulmano Anti-

Racista, a Associação Árabe-Americana de Nova York 

e a startup Ummah Wide — conseguiu, até agora, 

arrecadar cerca de US$ 32.000 em cinco dias e já 

conta com 785 colaboradores. Quando a campanha 

terminar, em 18 de julho, o dinheiro será 

encaminhado a pastores das igrejas queimadas.  

{Fonte: conic.org.}  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Anthony 

Araújo Lima Hood, dia 20: Diego Antônio Ferreira 

Villa, Frederico Carlos Porto Vidal; dia 21: Maria 

de Nazareth da Gama e Abreu Raposo; dia 25: 

Liana Marchon.  Parabéns aos aniversariantes. 

RECESSO DO CREI – A partir de amanhã até dia 31 

de julho nosso Centro de Recuperação Infantil 

estará em recesso.  

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – 2º Samuel 11.1-15, Salmo 

14, Efésios 3.14-21, João 6.1-21. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – Hoje- manhã: Samira; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Celso; 

noite: Dimas. 
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