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GRAÇAS TE DAMOS 
Prelúdio 
Solo                    {Lizette Pinhão - manhã} 
Acolhida 
Dirig: Ó Deus, passados 55 anos de vida da nossa Igreja Cristã 
de Ipanema,   reafirmamos o sonho dos  nossos pais e mães 
fundadore(a)s: queremos louvar e servir, queremos servir em 
louvor. 
Todo(a)s: Louvado sejas, ó Deus de Abraão e  Ismael, de Sara 
e  Agar, de Lizaneas Maciel, Dona Alzira,  Holf Hamacher,  
Lillian Boaventura,  Peter Spiegel, Eunice Simões,  Alcides 
Pinhão, Heber Paes Leal  e tantos outros e outras que se se 
deram em amor por esta comunidade. 
Dirig: O nosso coração transborda de gratidão pelos guias 
espirituais que escolheste  para serem catalizadores da riqueza 
de talentos e dons desta comunidade: Os Reverendos  Jovelino 
Ramos, Luiz Boaventura, Jonas Rezende, Abmael Etz 
Rodrigues, Mozart Noronha, Luiz Longuini, Pedro Vieira Veiga, 
Leonardo Amorim,  Bruno Oliveira, Edson Fernando de 
Almeida e nossa queridíssima Reverenda Leni Gusmão.  
Todo(a)s: Que daremos a Ti, ó Eterno, por termos sido 
enlaçados pelo amor desta igreja tão nova tanto quanta intensa 
nos  momentos de eternidade com que   a tens visitado?  
Dirig: Coloca em  nossos lábios um cântico novo,  que possa 
expressar o que a voz de Lizete Pinhão tem cantado  há 55 
anos neste espaço de encontros, desencontros e reencontros,  
nesta  poça de agua viva a refletir o céu do Teu amor.   
Todo(a)s: Eis-nos prontos, servos e servas, compromisso 
renovado, mãos estendidas, a sermos canais para que  a 
historia  do evangelho de Jesus continue sendo escrita.   

 

Canto: HE    “”         

Coro Myrza Wanderley  “Louvai a Deus” 
 

LUZ E VERDADE TE PEDIMOS 
 

Leituras Bíblicas: Gênesis 45. 1-15 {pg. 45},  
Romanos 11.1-2ª, 29-32 {pg. 1491 e 1492}; Mateus 
15.10-20, 21-28 {pg. 1269 e 1270}. 
Solo                                       {Lizette Pinhão – manhã} 

Coro Myrza Wanderley  “Salmo 47” 
 

Momentos de silêncio 
Um Novo Tempo 

Credo Ecumênico contemporâneo 
Cremos num Deus, Pai/Mãe, ecumênico, 

criador de todas as  raças; 
E em Jesus Cristo, seu amor feito corpo, 
que foi concebido pelo Espírito da Vida; 

Nasceu do povo, padeceu sob o império das 
 verdades-sem-bondade; 

Foi crucificado, morto e sepultado  
em nossas desavenças religiosas; 

Ressuscitou ao terceiro dia e está presente na saudade, 
na luta e na esperança dos homens e mulheres  

de boa vontade. 
Cremos no Espírito da Unidade, na religião da solidariedade, 

na ressurreição dos corpos oprimidos, 
na comunhão universal de todos os povos,  

no Eterno Reino de justiça,na vida eterna. Amém! 
 

{Rev. Carlos Alberto Rodrigues Alves} 
 

TUA PALAVRA ALMEJAMOS 
 

Leitura Bíblica: Salmo  133 {pg. 852} 

Mensagem 
Coro Myrza Wanderley “” 
 

A COMUNHÃO DA TUA MESA 
ANSIAMOS 

Palavras da Instituição da Santa Ceia 
Consagração dos elementos 

Presente Vivo 
Viver  é conjugação diária do presente. 

Viver  é presentear. 
Mais que um jeito de doer é um modo de doar. 

E um presentemais que um objeto 
é o elo entre dois olhosa floração do gesto 

o prateado eventoe o cristalino afeto. 
Não se dáapenas pelo prazer de ver 

o outro receber. 
Dá-se para que o outroentre-abrindo-se ao presente 

também dê. 
{Affonso Romano de Sant’Anna} 

Coro Myrza Wanderley  “Pai Nosso” 
Distribuição dos elementos 

Canto: Cancioneiro  “ “ 

            Cancioneiro    “” 
 

 Recolhimento dos dízimos e ofertas 

Canto: HE   “” 

Tudo vem de Ti Senhor  

e do que é Teu To damos. Amém. 

Benção Fi nal e Tríplice Amém  

Canto:  HE    “”    (manhã)                                                 
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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) 

 

ENTRA NA RODA COM A GENTE! -  Louvado 

seja Deus pelos irmãos e irmãs que se achegam à roda 

da Igreja Cristã de Ipanema quando comemoramos  

55 anos de vida. Que se integrem e entreguem 

plenamente a nossa comunidade. Que tragam vida, 

energia, questionamentos, sonhos. Que tragam muito 

amor!  Sejam bem vindo(a)s: Nilo Guliberto Martins 

Chávary, Gabriela Sichinel Silva Chávarry, Nina 

Sichinel Martins Chávarry, Iago Sichinel Martins 

Chávarry, Cecília Maria da Fonseca Lessa, Marília 

Alves Gonçalves,Thiago Figueiredo Dantas Ramos, 

Thiago do Nascimento Mafra, Carlos Alexandre 

Vasconcelos do Rego Barros, Vera Gilda de Azevedo 

Araújo e Victor Siqueira Santos. 

FELICITAÇÕES À ICI  -  Saudações  à Igreja Cristã 

de Ipanema pelos seus 55 anos como serva fiel, 

testemunha e graça e mensageira da esperança. Que 

através dela a luz de Cristo continue a brilhar neste 

hora de incertezas para o Brasil e o mundo. Com 

aquela saudade,  Rev. Jovelino e Joan.  

CORO MYRZA WANDERELEY – No culto desta 

noite, sob a batuta de nossa querida maestrina Bianca 

Malafaia,  o Coro da ICI  nos brindará  com um 

repertório preparado especialmente para o 

aniversário da ICI.  Nossa gratidão a Deus por estas 

vozes que nos alimentam a cada domingo, enchendo 

nosso coração de energia e luz.  

ENCONTRO DA ICI NO SÃO MORITZ -   Está 

chegando a hora! Daqui a duas semanas teremos o 

nosso encontro no  Hotel São Moritz. A coordenação 

do evento avisa que no sábado à noite haverá uma 

festa à fantasia. Não se esqueça de colocar a sua na 

arrumação das malas! Quem ainda não fez a sua 

inscrição, faça-a ainda hoje com Solange Roxo. Faltam 

pouquíssimas vagas. 

PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI –  

A próxima reunião do conselho de presbíteros e 

presbíteras da ICI será na última quarta feira deste 

mês, dia 30 de agosto.  

 

IN MEMORIAN – No culto desta manhã, 

expressamos nossa gratidão a Deus pela vida de Dona 

Felina Rosa Rezende, falecida no ultimo domingo, aos 

92 anos de idade. Ao nosso querido Carlinhos Rosa, 

filho de Dona Felina, e a todos os familiares e 

amigo(a)s, o abraço amoroso e terno da Igreja Cristã 

de Ipanema.  

LANCAMENTO DE LIVRO NA PAUL TILLICH -  

Amanhã nossa classe Paul Tillich terá  como tema o 

capitulo 8 do livro de Rubem Alves “Dogmatismo e 

teolerância”.  Na ultima segunda feira do mês, dia 28, 

teremos o lançamento do livro “ Os deuses de Zizek: 

indícios de uma teologia materialista, com a presença 

e palestra do autor, Danilo Mendes, mestrando em 

Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz 

de Fora.  

ASSEMBLÉIA DO CONIC E SEMINÁRIO 

SOBRE A REFORMA - Entre os dias 21 e 24 de 

agosto de 2017, o CONIC – Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs do Brasil realiza a XVII Assembléia 

Geral Ordinária. O encontro, que será no Instituto 

Bíblico de Brasília, contará, no dia 22, com a 

realização de um seminário sobre “As heranças da 

Reforma para o movimento ecumênico do século 

XXI.  Fonte: conic.org.br  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 23.08 Zildete 

Queiroz 24.08 Paula Dannemann, Wania dias 

Carvalho 26.08 Armando Dias Macie. A todos e 

todas um abraço carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Êxodo 1.8-2.10; Salmo 

124; Romanos 12.1-8; Mateus 16.13-20. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Samira (manhã) e Aloysio (noite) 

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

 



AO SERVIÇO AMOROSO NOS ENTREGAMOS 
 

Os novos membros são recebidos 
 

Assim ousamos crer!   
(Antigo Credo da Igreja Cristã de Ipanema) 

 

Novos membros: Cremos nas verdades do evangelho: o Deus vivo e verdadeiro, 
 criador e libertador da humanidade e de toda a criação; a redenção 
 em Cristo, o Filho de Deus que nos trouxe, pelo Espírito, uma vida 
 nova de amor e a esperança na vida sempiterna. A primazia 
 das realidades concretas da vida sobre os dogmas e formas de 
 culto: vida de amor, de justiça e  serviço em todas as relações 
 humanas, que coopere com a sociedade e realize os fins humanos 
 para os quais Deus a criou; 
Todos:  Cremos na liberdade cristã, ou seja, o reconhecimento do direito de 
 cada pessoa viver e pensar de acordo com a sua consciência 
 esclarecida e responsável diante de Deus. O que nos une não é a 
 identidade perfeita das ideias e das formas exteriores do 
 comportamento, mas a  fidelidade ao mesmo Deus e a participação 
 de amor nos sacramentos; 
Novos membros: Cremos no caráter integral da ação libertadora da Igreja no mundo, 
 que não consiste apenas na conversão dos indivíduos, mas também 
 na transformação da sociedade e de todas as instituições políticas, 
 econômicas e culturais de acordo com a vontade de Deus para com a 
 humanidade; 
Todos:  Cremos na unidade da Igreja, cujo fundamento está na lealdade ao 
 Deus  revelado de diferentes maneiras e, particularmente, em Sua 
 Palavra, na supremacia do amor e na liberdade do Evangelho.  
Novos membros: Cremos que, pela confiança em Jesus Cristo, a vida humana ganha 
 uma nova dimensão de amor, liberdade, esperança e paz; Cremos 
 que o  Espírito de Cristo opera livremente no mundo e não está 
 subordinado a  nenhuma estrutura eclesiástica ou confissão de fé;  
Todos:  Cremos que a experiência com Cristo é pessoal e não pode ser 
 reduzida a uma fórmula doutrinária; portanto, a ninguém 
 rejeitaremos por não coincidirem as nossas ideias. Consideramos 
 como nossos irmãos e irmãs todos e todas aqueles e aquelas 
 que, por sua busca do amor à liberdade,  sua esperança na vinda do 
 Reino de Deus e sua oração pela paz, confessam sua fidelidade 
 ao Deus da vida, cuja força é a fragilidade, cuja glória é a cruz, 
 cuja plenitude é a humildade. Assim ousamos crer! E que o Eterno 
 nos ajude! Amém. 
 

Coro Myrza Wanderley “Eu creio, sim” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Canto: Cancioneiro 20 “Celebração e serviço” 
Benção Final e Tríplice Amém 
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Liturgia de Celebração  
dos 55 anos da ICI 



GRAÇAS TE DAMOS 
Prelúdio 
Solo                                                              {Lizette Pinhão - manhã} 
Coro Myrza Wanderley “Louvai a Deus” 
 

Acolhida 
Dirigente:  Ó Deus, passados 55 anos de vida da nossa Igreja Cristã de Ipanema, 
 reafirmamos o sonho dos nossos pais e mães fundadore(a)s: queremos 
 louvar e servir, queremos servir em louvor. 
 

Todos:  Louvado sejas, ó Deus de Abraão e Ismael, de Sara e Agar, de Lysâneas 
 Maciel, Dona Alzira, Holf Hamacher, Lillian Boaventura, Peter Spiegel, 
 Eunice Simões, Alcides Pinhão, Heber Paes Leal e tantos outros e outras 
 que  se deram em amor por esta comunidade. 
 

Dirigente:  O nosso coração transborda de gratidão pelos guias espirituais que 
 escolheste para serem catalizadores da riqueza de talentos e dons desta 
 comunidade: Os Reverendos Jovelino Ramos, Luiz Boaventura, Jonas 
 Rezende, Abmael Etz Rodrigues, Mozart Noronha, Luiz Longuini, Pedro 
 Vieira Veiga, Leonardo Amorim, Bruno Oliveira, Edson Fernando de 
 Almeida e nossa queridíssima Reverenda Leni Gusmão.  
 

Todos:  Que daremos a Ti, ó Eterno, por termos sido enlaçados pelo amor desta 
 igreja tão nova tanto quanta intensa nos momentos de eternidade com 
 que  a tens visitado?  
 

Dirigente: Coloca em nossos lábios um cântico novo, que possa expressar o que a 
 voz  de Lizette Pinhão tem cantado há 55 anos neste espaço de 
encontros,  desencontros e reencontros, nesta poça de água viva a  refletir o céu do 
Teu  amor.   
 

Todos:  Eis-nos prontos, servos e servas, compromisso renovado, mãos 
 estendidas, a sermos canais para que a história do evangelho de Jesus 
 continue sendo escrita.   
 

Canto: HE 66 “Tu és fiel”      
 

LUZ E VERDADE TE PEDIMOS 
 

Leituras Bíblicas: Gênesis 45. 1-15 {pg. 45}; Romanos 11.1-2a,29-32 {pg. 1491}; 
 Mateus 15.10-20, 21-28 {pg. 1269}. 
Solo                                                                                                           {Lizette Pinhão} 
Coro Myrza Wanderley “Salmo 47” 
 

Momentos de silêncio 
Um Novo Tempo 
 
 

Credo Ecumênico Contemporâneo 
Cremos num Deus, Pai/Mãe, ecumênico, 
criador de todas as  raças; 
E em Jesus Cristo, seu amor feito corpo, 
que foi concebido pelo Espírito da Vida; 
Nasceu do povo, padeceu sob o império das 
verdades-sem-bondade; 
Foi crucificado, morto e sepultado  
em nossas desavenças religiosas; 
Ressuscitou ao terceiro dia e está presente na saudade, 
na luta e na esperança dos homens e mulheres de boa vontade. 
Cremos no Espírito da Unidade, na religião da solidariedade, 
na ressurreição dos corpos oprimidos, 
na comunhão universal de todos os povos,  
no Eterno Reino de justiça,na vida eterna. Amém! 

{Rev. Carlos Alberto Rodrigues Alves} 
 

Canto: HE 205 “A Pedra Fundamental” 
 

TUA PALAVRA ALMEJAMOS 
 

Leitura Bíblica: Salmo 133 {pg. 852} 
Mensagem 
Coro Myrza Wanderley “Pai Nosso” 
 

A COMUNHÃO DA TUA MESA ANSIAMOS 
 

Palavras da Instituição da Santa Ceia 
 

Consagração dos elementos 
 

Presente Vivo 
 

Viver é conjugação diária do presente.  
Viver é presentear. 
Mais que um jeito de doer é um modo de doar.  
E um presente, mais que um objeto,  
é o elo entre dois olhos, a floração do gesto,  
o prateado evento e o cristalino afeto. 
Não se dá apenas pelo prazer de ver o outro receber.  
Dá-se para que o outro, entre-abrindo-se ao presente, também dê. 

{Affonso Romano de Sant’Anna} 
Distribuição dos elementos 
 

Canto: Cancioneiro 47 “Comunhão” 
 Cancioneiro 42 “Amor por mim” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Importantes 
ENTRA NA RODA COM A GENTE! Louvado seja Deus pelos irmãos e 
irmãs que se achegam à roda da Igreja Cristã de Ipanema quando 
comemoramos 55 anos de vida. Que se integrem e entreguem plenamente 
a nossa comunidade. Que tragam vida, energia, questionamentos, sonhos. 
Que tragam muito amor!  Sejam bem vindo(a)s: Nilo Guliberto Martins 
Chávary, Gabriela Sichinel Silva Chávarry, Nina Sichinel Martins Chávarry, 
Iago Sichinel Martins Chávarry, Cecília Maria da Fonseca Lessa, Marília 
Alves Gonçalves,Thiago Figueiredo Dantas Ramos, Thiago do Nascimento 
Mafra, Carlos Alexandre Vasconcelos do Rego Barros, Vera Gilda de 
Azevedo Araújo e Victor Siqueira Santos. 

FELICITAÇÕES À ICI: Saudações à Igreja Cristã de Ipanema pelos seus 
55 anos como serva fiel, testemunha e graça e mensageira da esperança. 
Que através dela a luz de Cristo continue a brilhar nesta hora de incertezas 
para o Brasil e o mundo. Com aquela saudade, Rev. Jovelino e Joan.  

CORO MYRZA WANDERELEY: No culto desta noite, sob a batuta de 
nossa querida maestrina Bianca Malafaia, o Coro da ICI nos brindará com 
um repertório preparado especialmente para o aniversário da ICI.  Nossa 
gratidão a Deus por estas vozes que nos alimentam a cada domingo, 
enchendo nosso coração de energia e luz.  

IN MEMORIAN: No culto desta manhã, expressamos nossa gratidão a 
Deus pela vida de Dona Felina Rosa Rezende, falecida no último domingo, 
aos 92 anos de idade. Ao nosso querido Carlinhos Rosa, filho de Dona 
Felina, e a todos os familiares e amigo(a)s, o abraço amoroso e terno da 
Igreja Cristã de Ipanema.  

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ: Está chegando a 
hora! Últimas informações: na sexta à noite teremos um sarau. Prepare a 
sua música, esquete e/ou poesia para sua apresentação. No sábado à noite 
teremos festa à fantasia. Aqueles que desejam ir no microônibus falem com 
Bianca ainda hoje. 
 

 

Notas Importantes 
ENTRA NA RODA COM A GENTE! Louvado seja Deus pelos irmãos e 
irmãs que se achegam à roda da Igreja Cristã de Ipanema quando 
comemoramos 55 anos de vida. Que se integrem e entreguem plenamente 
a nossa comunidade. Que tragam vida, energia, questionamentos, sonhos. 
Que tragam muito amor!  Sejam bem vindo(a)s: Nilo Guliberto Martins 
Chávary, Gabriela Sichinel Silva Chávarry, Nina Sichinel Martins Chávarry, 
Iago Sichinel Martins Chávarry, Cecília Maria da Fonseca Lessa, Marília 
Alves Gonçalves,Thiago Figueiredo Dantas Ramos, Thiago do Nascimento 
Mafra, Carlos Alexandre Vasconcelos do Rego Barros, Vera Gilda de 
Azevedo Araújo e Victor Siqueira Santos. 

FELICITAÇÕES À ICI: Saudações à Igreja Cristã de Ipanema pelos seus 
55 anos como serva fiel, testemunha e graça e mensageira da esperança. 
Que através dela a luz de Cristo continue a brilhar nesta hora de incertezas 
para o Brasil e o mundo. Com aquela saudade, Rev. Jovelino e Joan.  

CORO MYRZA WANDERELEY: No culto desta noite, sob a batuta de 
nossa querida maestrina Bianca Malafaia, o Coro da ICI nos brindará com 
um repertório preparado especialmente para o aniversário da ICI.  Nossa 
gratidão a Deus por estas vozes que nos alimentam a cada domingo, 
enchendo nosso coração de energia e luz.  

IN MEMORIAN: No culto desta manhã, expressamos nossa gratidão a 
Deus pela vida de Dona Felina Rosa Rezende, falecida no último domingo, 
aos 92 anos de idade. Ao nosso querido Carlinhos Rosa, filho de Dona 
Felina, e a todos os familiares e amigo(a)s, o abraço amoroso e terno da 
Igreja Cristã de Ipanema.  

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ: Está chegando a 
hora! Últimas informações: na sexta à noite teremos um sarau. Prepare a 
sua música, esquete e/ou poesia para sua apresentação. No sábado à noite 
teremos festa à fantasia. Aqueles que desejam ir no microônibus falem com 
Bianca ainda hoje. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: A próxima reunião do 
conselho de presbíteros e presbíteras da ICI será na última 4ª feira deste 
mês, dia 30 de agosto.  
 
LANÇAMENTO DE LIVRO NA PAUL TILLICH: Amanhã nossa classe 
Paul Tillich terá como tema o capitulo 8 do livro de Rubem Alves 
“Dogmatismo e Tolerância”.  Na última 2ª feira do mês, dia 28, teremos o 
lançamento do livro “Os deuses de Zizek: indícios de uma teologia 
materialista”, com a presença e palestra do autor, Danilo Mendes, 
mestrando em Ciência da Religião pela UFJF.  
 
ASSEMBLEIA DO CONIC E SEMINÁRIO SOBRE A REFORMA: 
Entre os dias 21 e 24 de agosto, o CONIC – Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs do Brasil – realiza a XVII Assembleia Geral Ordinária. O 
encontro, que será no Instituto Bíblico de Brasília, contará, no dia 22, com 
a realização de um seminário sobre “As heranças da Reforma para o 
movimento ecumênico do século XXI. Fonte: conic.org.br  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 23.08 Zildete Queiroz 24.08 Paula 
Dannemann, Wania dias Carvalho 26.08 Armando Dias Macie. A todos e 
todas um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Êxodo 1.8-2.10; Salmo 124; Romanos 12.1-8; Mateus 16.13-
20. 
 
 

- DIÁCONOS DE PLANTÃO - 
Hoje: Samira (manhã) e Aloysio (noite) 

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

- 2 - 
 

 

 
 

PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: A próxima reunião do 
conselho de presbíteros e presbíteras da ICI será na última 4ª feira deste 
mês, dia 30 de agosto.  
 
LANÇAMENTO DE LIVRO NA PAUL TILLICH: Amanhã nossa classe 
Paul Tillich terá como tema o capitulo 8 do livro de Rubem Alves 
“Dogmatismo e Tolerância”.  Na última 2ª feira do mês, dia 28, teremos o 
lançamento do livro “Os deuses de Zizek: indícios de uma teologia 
materialista”, com a presença e palestra do autor, Danilo Mendes, 
mestrando em Ciência da Religião pela UFJF. 
  
ASSEMBLEIA DO CONIC E SEMINÁRIO SOBRE A REFORMA: 
Entre os dias 21 e 24 de agosto, o CONIC – Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs do Brasil – realiza a XVII Assembleia Geral Ordinária. O 
encontro, que será no Instituto Bíblico de Brasília, contará, no dia 22, com 
a realização de um seminário sobre “As heranças da Reforma para o 
movimento ecumênico do século XXI. Fonte: conic.org.br  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 23.08 Zildete Queiroz 24.08 
Paula Dannemann, Wania dias Carvalho 26.08 Armando Dias Macie. A 
todos e todas um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Êxodo 1.8-2.10; Salmo 124; Romanos 12.1-8; Mateus 16.13-
20. 
 

- DIÁCONOS DE PLANTÃO - 
Hoje: Samira (manhã) e Aloysio (noite) 

Próximo domingo: Lya (manhã) e Dimas (noite) 
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    Domingo dia 20 de agosto de 2017 

Aniversário de 55 anos da Igreja Cristã de Ipanema 
 LITURGIA 

 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo: Lizette Pinhão  
   . Bendito 
Bendito aquele que vem, 
E traz consigo a esperança. 
Bendito aquele que vem, 
E faz-nos de novo crianças. 
Bendito aquele que vem 
E nos liberta do espelho 
No qual nos vemos qual narcisos 
Envergonhados de tudo, 
E, no fim, envergonhados de nós mesmos. 
Bendito aquele que vem  
E nos renova por dentro 
Transformando a nossa vida 
Num poço de alegria...  

     Roberto Zwetsch 

   . Canto: “O Nascimento de Jesus” HE 19 
   . Oração 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 71.1-6 {p. 798} 
   . Solo: Lizette Pinhão 
   .  Te bendizemos Senhor 

Te bendizemos Senhor, para que não nos acomodemos 

no frio vazio da comodidade e da indiferença. Que este 

Natal, Senhor, nos encontre reunidos em família e em 

comunidade, dispostos ao compromisso da mudança, à 

entrega do perdão, à fecundidade do amor.... {Noni Ba-

rros, da Capela Santa Rita, Paroquia San Antonio, Posadas Misio-

nes, Argentina}. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Jeremias 1.4-10 {p.1002}, 1 Corín-
tios 13.1-13 {p. 1514}, Lucas 4.21-30 {p. 1338}. 
   . Mensagem:  
 

 

  
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Momentos de silêncio e preparação 
   . Já raiou a barra do dia 

...Deus vos salve, noite linda, 
De estrelas e de luz! 

Há na terra um canto novo: 
  . Momentos de oração 
   

Nasce o menino Jesus! 
Não se assustem os pequeninos 

Senhor Deus mandou dizer 
Que seu filho Jesus Cristo 
pobrezinho quis nascer! 

Bendita sejas, Maria, 
Pelo teu imenso amor! 
Esmagaste a serpente 

Santa Mãe do Salvador! 
Meu São José Carpinteiro 

Operário, lavrador 
Hoje tu és tão bendito 
Criaste quem te gerou! 

Bate palmas minha gente! 
Cantem os pobres com ardor 
Cante o céu e cante a terra 

Viva o menino Senhor! 
                                                                  Zé Vicente  

   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
 CONSAGRAÇÃO 
“Que Deus te segure nas Suas mãos” bênção antiga 
   . Canto: “Sininhos do Natal” HE 21 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
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Silêncio e quietude no  templo: por favor, desligue seu celular. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Importantes 

ENTRA NA RODA COM A GENTE! -  Louvado seja Deus pelos 

irmãos e irmãs que se achegam à roda da Igreja Cristã de Ipanema 

quando comemoramos  55 anos de vida. Que se integrem e entreguem 

plenamente a nossa comunidade. Que tragam vida, energia, 

questionamentos, sonhos. Que tragam muito amor!  Sejam bem 

vindo(a)s: Nilo Guliberto Martins Chávary, Gabriela Sichinel Silva 

Chávarry, Nina Sichinel Martins Chávarry, Iago Sichinel Martins Chávarry, 

Cecília Maria da Fonseca Lessa, Marília Alves Gonçalves,Thiago 

Figueiredo Dantas Ramos, Thiago do Nascimento Mafra, Carlos 

Alexandre Vasconcelos do Rego Barros, Vera Gilda de Azevedo Araújo e 

Victor Siqueira Santos. 

FELICITAÇÕES À ICI  -  Saudações  à Igreja Cristã de Ipanema pelos 

seus 55 anos como serva fiel, testemunha e graça e mensageira da 

esperança. Que através dela a luz de Cristo continue a brilhar nesta hora 

de incertezas para o Brasil e o mundo. Com aquela saudade,  Rev. 

Jovelino e Joan.  

CORO MYRZA WANDERELEY – No culto desta noite, sob a batuta 

de nossa querida maestrina Bianca Malafaia,  o Coro da ICI  nos brindará  

com um repertório preparado especialmente para o aniversário da ICI.  

Nossa gratidão a Deus por estas vozes que nos alimentam a cada 

domingo, enchendo nosso coração de energia e luz.  

IN MEMORIAN – No culto desta manhã, expressamos nossa gratidão a 

Deus pela vida de Dona Felina Rosa Rezende, falecida no ultimo 

domingo, aos 92 anos de idade. Ao nosso querido Carlinhos Rosa, filho 

de Dona Felina, e a todos os familiares e amigo(a)s, o abraço amoroso e 

terno da Igreja Cristã de Ipanema.  
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Notas Importantes 
ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ – Está chegando a 

hora! Últimas informações: na sexta à noite teremos um sarau. Prepare a 

sua música, esquete e/ou poesia para sua apresentação. No sábado à noite 

teremos festa à fantasia. Aqueles que desejam ir no micro-ônibus falem 

com Bianca ainda hoje. 
 

PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI –  A próxima reunião 

do conselho de presbíteros e presbíteras da ICI será na última quarta feira 

deste mês, dia 30 de agosto.  
 

LANCAMENTO DE LIVRO NA PAUL TILLICH -  Amanhã nossa 

classe Paul Tillich terá  como tema o capitulo 8 do livro de Rubem Alves 

“Dogmatismo e teolerância”.  Na ultima segunda feira do mês, dia 28, 

teremos o lançamento do livro “ Os deuses de Zizek: indícios de uma 

teologia materialista, com a presença e palestra do autor, Danilo Mendes, 

mestrando em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de 

Fora.  
 

ASSEMBLÉIA DO CONIC E SEMINÁRIO SOBRE A REFORMA - 

Entre os dias 21 e 24 de agosto de 2017, o CONIC – Conselho Nacional 

de Igrejas Cristãs do Brasil realiza a XVII Assembléia Geral Ordinária. O 

encontro, que será no Instituto Bíblico de Brasília, contará, no dia 22, com 

a realização de um seminário sobre “As heranças da Reforma para o 

movimento ecumênico do século XXI.  Fonte: conic.org.br  
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 23.08 Zildete Queiroz 24.08 

Paula Dannemann, Wania dias Carvalho 26.08 Armando Dias Macie. A 

todos e todas um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO: Êxodo 1.8-2.10; Salmo 124; Romanos 12.1-8; Mateus 16.13-

20. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Samira (manhã) e Aloysio (noite) 

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