
 

Igreja Cristã de Ipanema 
Ecclesia reformata et semper reformanda 

 
Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 
Telefones: (21) 2287 8144 / (21) 98489 8588 
 

Pastores:  Edson Fernando de Almeida Leni Maria H. de Gusmão 
 Leonardo Amorim                  Bruno Oliveira 
 

Pastor Emérito: Jonas Neves Rezende 

 

ICI NA INTERNET 
 

E-mail 
secretariaicirio@gmail.com 
 

Facebook e Youtube 
Igreja Cristã de Ipanema 
 

Páginas 
www.igrejacristadeipanema.org.br 
www.igrejacristadeipanema.com 

Domingo, 11 de junho de 2017 
Domingo da Trindade 

“Ó Senhor, Senhor nosso quão magnífico em toda terra é o teu nome!” {Salmo 8.1} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo / Coro 
 

Oração ao Deus desconhecido 
 

Antes de prosseguir no meu caminho 
E lançar o meu olhar para frente 

Uma vez mais elevo, só, minhas mãos a Ti, 
Na direção de quem eu fujo. 

A Ti, das profundezas do meu coração, 
Tenho dedicado altares festivos, 

Para que em cada momento 
Tua voz me possa chamar. 

 

Sobre esses altares está gravada em fogo 
Esta palavra: “Ao Deus desconhecido” 

Eu sou teu, embora até o presente 
Me tenha associado aos sacrílegos. 
Eu sou teu, não obstante os laços 

Me puxarem para o abismo. 
Mesmo querendo fugir 

Sinto-me forçado a servi-Te. 
 

Eu quero Te conhecer, ó Desconhecido! 
Tu que me penetras a alma 

E qual turbilhão invades minha vida. 
Tu, o Incompreensível, meu Semelhante. 

Quero Te conhecer e a Ti servir. 
                                                      {Friedrich Nietzsche} 
Canto: HE 105 “Ao Deus de Abrão”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 8 {p. 747} 
Solo / Coro  
Momentos de silêncio  

 

Permita que eu feche os meus olhos, 
pois é muito longe e tão tarde! 
Pensei que era apenas demora, 
e cantando pus-me a esperar-te. 
Permita que agora emudeça: 
que me conforme em ser sozinha. 
Há uma doce luz no silêncio,  
e a dor é de origem divina. 
Permita que eu volte o meu rosto  
para um céu maior que este mundo, 
e aprenda a ser dócil no sonho  
como as estrelas no seu rumo. 

                                                                    {Cecília Meireles} 

Canto: HE 288 “Mais de Cristo!” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 93 “Xote da Vitória” 
            Cancioneiro 85 “Salmo 30” 

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 

Leituras Bíblicas: Gênesis 1.1-2.4a {p. 3}; 2Coríntios 
13.11-13 {p. 1534}; Mateus 28.16-20 {p. 1296}. 
Mensagem 
Coro 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

E o vinho na mesa eucarística 
é promessa de um sonhado futuro 

hoje ainda mais desejado 
ou a saudade de uma perda indefinida. 

 

É preciso repetir e tatuar na alma 
que no momento crucial da vida 
com o sagrado cálice nas mãos 

o Cristo nos dá seu testemunho: 
 

Este é o meu sangue 
Bebam dele todos os homens 

Em memória de mim...                                                           
 {Jonas Rezende} 

Pai Nosso e Partilha 
Cantos: Cancioneiro 67 “Maravilhosa Graça” 
              Cancioneiro 45 “De Joelhos” 

 

CONSAGRAÇÃO 
 

Vem, Espirito! 
A vida é uma ponte interminável.  
Vai-se construindo e destruindo.  
O que vai ficando para trás com o passado é a morte.  
O que está vivo vai adiante. 

                                                                {Darcy Ribeiro}  
Canto: HE 327 “Chuvas de Bênçãos” 
 

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 

 



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) 

 

O TEMPO COMUM: SEGUNDO PERÍODO: O 

segundo período que compõe o Tempo Comum 

começa após o Dia de Pentecostes e se prolonga até 

o Advento. O Domingo da Trindade é o primeiro 

deste período do Tempo Comum, e o último, o do 

Cristo, o Rei do Universo. Cor litúrgica: verde, exceto 

para o Domingo da Trindade, e o Domingo de Cristo, 

o Rei do Universo, quando se usa a cor branca.  

 

CLASSE DE JOVENS: Hoje é dia da classe de 

jovens da ICI. O Prof. Jakler trabalhará o seguinte 

tema: "O espírito profético do espírito protestante”. Às 

17h30, pontualmente.    

 

REUNIÃO DA LIDERANÇA DO TRABALHO 

DA ICI NO VIDIGAL: Às 17h30 os líderes do 

trabalho da ICI no Vidigal estarão reunidos para fazer 

um balanço das atividades do presente ano e 

planejamento dos passos futuros. 

 

TEOLOGIA PAULINA NOS 500 ANOS DA 

REFORMA: Os estudos bíblicos do culto da manhã 

nos próximos meses terão como base as cartas 

paulinas, sobretudo Romanos, I e II Coríntios.  

 

CRIANÇAS DO VIDIGAL NA ICI: No último 

domingo do mês, dia 25, o grupo de meninas 

violonistas do Vidigal se apresentará no culto da 

manhã na ICI, sob a batuta do Prof. Samuel P’Ádua.  

 

ECUMENISMO E REFORMA: Anote em sua 

agenda: primeira segunda feira de julho teremos 

lançamento do livro Ecumenismo e Reforma na classe 

Paul Tillich, às 19h. 

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ I: Nosso encontro 

em São Moritz terá como texto provocador a última 

frase do livro “Da liberdade cristã”, de Martinho 

Lutero: Deduz-se, de tudo isso, que o cristão não vive 

em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Em Cristo, 

pela fé, e no próximo, pelo amor. Pela fé o cristão se 

eleva até Deus e de Deus se curva pelo amor; mas 

sempre permanece em Deus e no amor divino, como diz 

Cristo (...) Eis aí a liberdade verdadeira, espiritual e 

cristã, que livra o coração de todo o pecado, 

mandamento e lei. É a liberdade que supera a toda outra 

liberdade, tal como os céus superam a terra. Queira 

Deus fazer-nos compreender corretamente essa 

liberdade e que a conservemos. Amém.   

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ II: Nosso 

encontro anual 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 duas 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 4 vezes com 

cheques pré-datados (maio a agosto). Reserve este 

fim de semana! Será um grande encontro! Façam sua 

inscrição com Marquinhos (manhã) ou Solange (noite). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 11.06 Bruno 

Cabús Marchon 12.06 Nelusha Fuentes Ribeiro Silva 

de Araújo 15.06 Vera Gilda Azevedo Araujo 16.06 

Layse Maria Guimarães Grisolli da Costa, Pietro de 

Loester Bertola Gonçalves. A todos um abraço 

carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Gênesis 6.9-22, 7.24, 8.14-

19; Salmo 46; Romanos 1.16-17, 3.22b-28 (29-31); 

Mateus 7.21-29. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

Hoje: Isabel (manhã) e Alouysio (noite).  

Próximo domingo: Samira (manhã) e Dimas (noite) 


