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Domingo, 15 de Janeiro de 2017 
Batismo do Senhor 

“O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. ”{Salmo 29.11} 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo 

“Tu, que estás acima de nós, 
Tu, que és um dentre nós, 

Tu, que és também em nós. 
Que todos te possam ver – também em mim, 

Que eu possa preparar o caminho para Ti, 
Que eu possa agradecer por tudo o que me tem 

acontecido. 
Que eu não esqueça jamais as necessidades dos outros. 

Conserva-me em teu amor, 
Assim como Tu queres que os outros se conservem no 

meu. 
Que tudo em meu ser se transforme em teu louvor! 

Que eu jamais chegue a desesperar! 
Pois eu estou em tuas mãos 

E toda força e bondade estão em Ti. 
Dá-me um espírito puro – para que eu Te possa ver! 
Dá-me um espírito humilde – para que eu Te possa 

ouvir! 
Dá-me um espírito amoroso – para que eu Te possa 

servir! 
Dá-me um espírito fiel – para que eu possa permanecer 

em Ti!”   
{Dag Hammarskjöld} 

 
Canto: HE  “Vem  Espírito Divino” 

CONFISSÃO 
Leituras bíblicas: Salmo 29   {p.762} 
Solo  {Lizette Pinhão} 
 
“O olho só é olho se for transparente 
E Deus se dá transparente e invisível 
Através dele vemos a vida com novos olhos 
E ele se dá a nós por tudo que nos faz ver {Rubem Alves} 
 
Canto: HE 231 “ Vem, pecador” 
Momentos de Louvor (noite) 
 
 
 
 
 

PROCLAMAÇÃO  DA  PALAVRA 
 
Leituras bíblicas: Isaías 42.1-9 {p.970}; Atos 10.34-43 
{p.1444}  e Mateus 3.13-17 {p.1248} 
 
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

 
Convite à mesa 

“Quando deres testemunho da tua fé, não te defendas 
a ti mesmo nem defendas teus interesses concretos, 
por sagrados que estes possam parecer. Faze como os 
pássaros do céu, que cantam e voam e não defendem 
nem sua música nem sua beleza. 
Quando dialogares com alguém, observa teu 
interlocutor como se tratasse de uma experiência 
reveladora, como se olhasses – ou deverias olhar – os 
lírios do campo. 
Bem-aventurado seja quando mantiveres tuas 
convicções sem as apresentar como normas absolutas. 
Bem-aventurado seja quando não te sentires 
autossuficiente enquanto estiveres dialogando. 
Bem-aventurado seja quando confiares no outro 
porque confias em Mim.” { Paulo Cesar Botas} 

 
Pai Nosso / Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO  
“A vida só pode ser compreendida, olhando-se para trás; 
mas só pode ser vivida, olhando-se para frente.”  
{Soren Kierkegaard} 
 
Canto: HE 362 “A segurança do crente” 
Recolhimentos 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 
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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) 

 

 

“Quando a igreja não discute gênero, ela 

nega direitos humanos” 
 

Palavras de Valéria Vilhena. Mestre em ciências 

da religião e doutora no programa Educação, 

História da Cultura e Artes, da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, ao longo da vida, 

frequentou diferentes templos cristãos, percebeu 

restrições às mulheres e, sem encontrar o seu 

lugar, decidiu abandonar a igreja, mas não sua fé. 

Em 2015, fundou, ao lado de outras mulheres, o 

EIG (Evangélicas pela Igualdade de Gênero), 

movimento para discutir temas relacionados à 

violência contra a mulher e à igualdade de 

oportunidades nas estruturas religiosas.  

Em novembro de 2016, Vilhena viu sua pesquisa 

virar notícia em sites e nas redes sociais sob o 

título "40% das mulheres que sofrem violência 

doméstica são evangélicas".  

O dado está em seu livro "Uma Igreja sem voz: 

análise de gênero da violência doméstica entre 

mulheres evangélicas".  

Em entrevista ao  UOL, Vilhena  falou sobre 

cultura do estupro, violência doméstica e  critica 

políticos ligados à religião, confira no site:  

 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2017/01/06/quando-a-igreja-nao-discute-

genero-ela-nega-direitos-humanos-diz-

evangelica-feminista.htm 

 

 

AGRADECIMENTO: A Igreja Cristã do Vidigal 

agradece pelas doações de leite, que tem sido 

feitas atendendo as crianças da Igreja do Vidigal. 

“Estamos muito felizes com as doações dos 

irmãos, que tem sustentado as nossas crianças. 

São cerca de oito crianças atendidas”. D. Linda.  

 

 

 

FÉRIAS PASTORAIS: O Rev. Edson Fernando 

está de férias durante todo o mês de Janeiro. Os 

Reverendos Leonardo e Bruno têm estado à frente 

das celebrações dos domingos deste mês. 

 

 

ESPAÇO CREI - NOVAS MATRÍCULAS: 

Temos algumas vagas para crianças pagantes. 

Trata-se de 7 vagas destinadas às crianças que não 

são das comunidades próximas, mas que não 

possuem condições de arcar com as altas 

mensalidades das creches da Zona Sul do Rio de 

Janeiro. O Valor da mensalidade será em torno de 

50%  do que custa uma criança para o Crei. Se 

você conhece alguma família com esse perfil, por 

favor,  comunique-se conosco! Entre em contato  

com o Rev. Leonardo Amorim, tel 996791895, ou 

e-mail: amorinoleonardo@gmail.com.  

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  

Hoje: Eneida Furtado. Dia 18.01: Ana Paula 

Nogueira. Parabéns! Recebam um abraço 

carinhoso da Igreja Cristã de Ipanema! 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO:  

Isaías 49.1-7, Salmo 40.1-11, I Coríntios 1.1-9 e 

João 1.29-42.  

 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

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

Próximo domingo: Lya (manhã) e Dimas (noite). 
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