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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

 
Fazer tudo por louvor a Deus 

 
Se queres ser totalmente solto, desprendido do mercantilismo, 
de modo que Deus te deixe nesse templo, então deves fazer 
tudo o que podes em todas as tuas obras puramente para o 
louvor de Deus, e ficar tão desligado delas como é desligado o 
nada, que não está nem aqui nem lá.                            

{Mestre Eckhart} 
  
 
Canto:  HE 68 “ Culto à Trindade ” 

 
CONFISSÃO 

 
Leituras bíblicas: Salmo 139.1-6, 13-18 {p. 855} 
Solo/Coro 
Momentos de Silêncio e oração 

 
Em comunhão com a Fonte 

Que meu corpo permaneça à escuta dos ensinamentos de 
minha alma. Que minha alma permaneça à escuta dos 
ensinamentos de minha consciência. E que minha consciência 
permaneça à escuta do Espírito Santo. (...) Que meu espírito  
permaneça em comunhão com a fonte de tudo o que vive e 
respira.  

{J. Y. Leloup} 
 
Canto: HE 141 “ Jesus, Pão da Vida” (manhã) 
 
Momentos de Louvor (noite) 

 
EDIFICAÇÃO 

 
Leituras bíblicas: AT: Jeremias 18.1-11{p.1022}, NT: 
Filemom 1-21{p.1580} e Lucas 14.25-33 {p.1364} 
Mensagem 

 
 

 
 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

 
Creio no Deus democrático 

Creio no Deus democrático, que governa o Universo, não 
por força nem por violência, mas pelo seu Espírito de justiça, 
bondade e misericórdia; creio no cristianismo que 
permanece fiel a Cristo: que rompe fronteiras, derruba 
barreiras e quebra preconceitos, que ampara os aflitos, 
levanta os abatidos e liberta os oprimidos, que ama os 
justos e salva os pequeninos; creio numa comunidade 
solidária, que resiste na prática da democracia, que não 
comunga com a ditadura da maioria, mas se identifica 
como espaço libertário no qual o direito das minorias são 
respeitados; creio no novo tempo, no qual a tirania dará 
lugar à ternura, o ódio abrirá o caminho para a paz justa, e 
o perdão será sagrado, como fruto da graça que não tem 
preço. Sim, creio na utopia da fé, na força da esperança e 
na eternidade do amor. Amém.  

{ Luiz Carlos Ramos} 
 
Consagração dos elementos 
Pai Nosso e Partilha 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

Para onde irei? 
Senhor, para onde irei? 
Para onde Jesus iria: 
Para a ovelha mais tresmalhada, 
Para o irmão ou irmã mais doente, 
Para os mais abandonados, 
Para os que têm menos pastores, 
Para os mais cativos do demônio, 
Para os mais cegos, 
Para os mais perdidos... 
{Charles de Focauld} 

 
Canto: HE 447 “Que precioso Nome!” 
Consagração dos dízimos e ofertas 
 
Avisos e Agradecimentos 
Benção Final  e Tríplice Amém 
 
Silêncio e quietude no templo, por favor, desligue seu 
celular. 
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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) 

 

 

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DO CONSELHO:  O conselho 

da ICI, em sua última reunião, tomou as seguintes 

resoluções: 1. “Acender a luz de alerta máximo” com 

relação à situação econômica do CREI (Apesar do 

grande esforço de controle de despesas, o déficit  

‘Receitas/despesas’ tem sido bastante acentuado. Isso 

tem tido forte impacto nas despesas da Igreja nos 

grandes repasses que têm feito ao CREI). 2. Apoiar  o 

relatório apresentado pelo pastor Bruno sobre os 

preparativos para o encontro em São Moritz e dar 

uma sugestão com relação à temática do encontro. 3. 

Aprovar as reformas feitas no edifício da Igreja para 

conter vazamento no segundo andar e elogiar o 

trabalho coordenado pelo casal Ângela/Anderson. 4. 

Sugerir que  dois ou três presbíteros e presbíteras 

acompanhem  um dos projetos da Igreja. Na próxima 

reunião serão definidos os nomes e seus respectivos 

projetos. 6. Ressaltar a bela homenagem feita aos 

fundadores e fundadoras do CREI levada à termo sob 

a direção do Pastor Leonardo Amorim.  

DÍZIMOS E OFERTAS: O Conselho da ICI faz um apelo a 

todos os membros efetivos e afetivos para que 

atualizem suas contribuições à Igreja. Nos últimos  

meses tivemos um déficit na relação 

receitas/despesas.  Todos e todas sabemos que nossas 

economias domésticas refletem a crise econômica 

pela qual o país está passando. Mas, se todos e todas 

contribuirmos, cada qual com o pouco que pode, será 

possível manter nossos projetos, dando sustentação 

econômica a todos eles.  

JUVENTUDE DA ICI:  Os jovens da ICI reuniram-se  na 

última quinta-feira, na residência do casal Anna 

Paula/Pastor Edson, para acertar a agenda deste 

segundo semestre. Na primeira parte da reunião o 

Pastor Leonardo fez uma reflexão bíblica com o grupo. 

Em seguida, a agenda do segundo semestre foi 

definida. Ao final, uma bonita confraternização.   

ICI EM AÇÃO:  Amanhã o  Pastor Edson participa de uma 

banca de doutorado no Programa de Pós-Graduação em 

Teologia da PUC Rio. O tema do trabalho: Opção 

preferencial pelo corpo: por uma teologia da libertação.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA CASA DA TIA EUNICE:  Nesta 

quarta-feira, às 15h, é dia da esperada reunião de oração 

na casa da tia Eunice. Anote o endereço: Rua Francisco 

Otaviano, 23 ap. 201 Bloco 1- Copacabana. Participe! 

CLASSE PAUL TILLICH:  A Classe Paul Tillich retoma suas 

atividades nesta segunda-feira, 5 de setembro, às 18h30, 

tendo como tema o livro do Profeta Amós.  As aulas serão 

ministradas pelo Prof. Jakler.  Venha! Traga convidados(as)!  

GRUPO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ NA ICI: Sob a orientação do 

diácono Alouysio reúne-se toda segunda-feira, às 20h, o 

grupo de meditação cristã da ICI. Participe! 

ENCONTRO DA ICI NO SÃO MORITZ: Os preparativos para o 
encontro da ICI no Hotel São Moritz já estão em 
andamento. Faça o quanto antes sua inscrição garantindo o 
seu lugar.  As inscrições estão abertas com os diáconos de 
plantão. O valor da inscrição é R$30,00.  Os preços são os 
seguintes: Valor do pacote (duas diárias): R$ 540,00 – 
Solteiro; R$ 460,00 por pessoa em apartamento duplo; R$ 
420,00 por pessoa em apartamento triplo ou quádruplo. 
Cortesia de 2 crianças até 12 anos no mesmo apartamento 
dos pais. Pagamento em 3x: agosto, setembro e outubro. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 4.09: Isadora 
Elias Vazquez da Fonseca; Dia 6.09: Ana Mara Gontijo 
Miguez e  Rev. Joelson Bruno Dias de Oliveira. Dia 
7.09: Viviane Nunes Araújo Lima; Dia 8.09: Jemina 
Fuentes Ribeiro da Silva, Miguel de Andrade Bianchi e 
Patrícia Wagner Gomes. Dia 9.09: Cristina Maria 
Almeida Cabus e Cristhian Bernardo do Nascimento 
Paiva. Dia 10.09: Vanessa Martins Pedro Coutto, 
Virgínia Gontijo Abreu da Rosa e Yolanda Magalhães 
San Roman. Um abraço carinhoso da ICI!  
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO:  Jeremias 4.11-12, 22-28; Salmo 14; I Timóteo 
1.12-17 e Lucas 15.1-10. 
 
DIÁCONOS DE  PLANTÃO: Hoje: Teresa (manhã) e Dimas 

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