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Domingo, 16 de julho de 2017 
15º Domingo do Tempo Comum 

“Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos.” {Salmo 119.108} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                     {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro “Deus de amor” 

 

Ninguém é dono de si 
 

Queira ou não queira, 
Acredite ou não, 
Todos somos 
Palavras de uma só oração. 
Todos se imaginam  
Donos disto ou daquilo 
Mas, senti: 
Ninguém é dono de nada 
Nem mesmo de si. 

{José Enokibara} 
 

Canto: HE 50 “Invocação à Trindade”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 119.105-112 {p. 845} 
Solo                                           {Lizete Pinhão - manhã} 

Coro “Bondoso Pai” 
 

Momentos de silêncio  
 

Oração de rebeldia 
 

Chego-me  a Ti, Senhor, com humildade 
para pedir-te rebeldia. 
Quero viver comprometido com a justiça. 
Desejo não me vender por nada nem ante nada. 
Quero resistir a tentação de buscar a falsa paz 
da comodidade e da cegueira. 
Faze-me um inconformado com o medo, 
a injustiça e o ódio. 
Faze-me um insatisfeito com a falsidade 
e a mentira do mundo, dando-me a graça 
de trabalhar para melhorá-lo. 
Dá-me a graça de ouvir aquelas tuas palavras: 
“No mundo tereis aflições, 
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” 

{Rede de Liturgia do CLAI} 

 
Canto: HE 282 “Unido com Cristo” (manhã) 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 34 “Sim, teu amor quebranta   
                                             meu coração” 
        Cancioneiro 21 “Digno és de glória” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Gênesis 25.19-34 {p. 34}; 
Romanos 8.1-11 {p. 1486}; Mateus 13.1-9,18-23 
{p. 1265} 

 

Mensagem 
Coro “Maravilhoso amor” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

 

Viver 
 

Desta insaciável sede de amar, 
Desta vontade louca de sonhar 
E desta magnífica mania de cantar, 
Não tenho mais cura. 
Não há mais jeito: 
Fui contagiado 
Pela alegria de viver. 

{José Enokibara} 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto: Cancioneiro 105 “Em gratidão” 
            Cancioneiro 94 “Renascer na esperança” 
 

CONSAGRAÇÃO 
 

Coragem remadores,  
vale a pena cansar os braços remando...  

O sopro de Deus socorre os que guardam a esperança 
mesmo quando sopram  
os ventos mais terríveis. 

{Dom Hélder Câmara} 
 

Canto: HE 420 “Ceifeiros do Senhor” 
 

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  .................... 10h30e 19h 
Classe Paul Tillich  ............................. 18h30 (segundas-feiras) 
Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

ANIVERSÁRIO DA ICI E NOVOS MEMBROS: Em 
agosto a ICI comemora mais um ano de vida. Se você 
tem interesse em tornar-se membro da igreja, é tempo 
de manifestar sua intenção. Os novos membros serão 
recebidos no terceiro domingo de agosto, no culto de 
aniversário da nossa igreja. Se você se acha amadurecido 
na intenção de integrar-se à nossa comunidade, é 
chegada a hora! 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira é dia de 
reunião de oração na residência de nossa querida Caruza 
Romano, Rua Oscar Valdetaro, 176/506, Ed. Massaccio, 
Novo Leblon (antes do Rio Desing), Tel: 3325-8664. 
 
RUBEM ALVES NA CLASSE PAUL TILLICH: Na 
classe Paul Tillich de amanhã  trabalharemos o 5º 
capitulo do livro de Rubem Alves Dogmatismo e 
tolerância: Do lado de trás das máscaras. Não perca! 
Horário: 18h30. 
 
TEOLOGIA PAULINA: Nos cultos da manhã e noite a 
reflexão bíblica  tem sido feita em torno dos textos 
paulinos. Neste domingo nos debruçaremos sobre o 
capitulo 8 da carta aos Romanos.  
 
MOVIMENTOS MONÁSTICOS ONTEM E HOJE: 
Às 5as feiras do mês de  agosto, das 18h30 às 21h, o 
Instituto Compassio oferecerá o minicurso Tradição 
monástica: ontem e hoje.  O curso será ministrado pelo 
Prof. Marcelo Timotheo, doutor em história pela UFF, e 
desenvolverá os seguintes pontos: a constituição do 
monaquismo, centrando o debate na Antiguidade tardia 
e na vida/obra de Bento de Núrsia, Idade  Média. O 
monasticismo medieval e a "construção" da Cristandade 
ocidental. Thomas  Merton e sua importância na 
releitura dos ideais monásticos mais tradicionais para o 
cristão e o ser humano contemporâneo. Imperdível! 
 
JUVENTUDE - GRUPO DE ESTUDOS BÍBLICOS: 
No próximo domingo, dia 23, a juventude tem mais um 
encontro marcado do seu Grupo de Estudos Bíblicos. 
Aproveitando o tema dos 500 anos da Reforma 
Prostestante do séc. XVI, todas as conversas têm 
enfatizado diferentes aspectos da influência da Bíblia na 
história da Reforma. O horário do encontro é as 17h30 
sob a coordenação do Prof. Jakler.   
 
IGREJAS REFORMADAS ASSINAM ACORDO EM 
WITTENBERG: Há duas semanas, durante um culto 
ecumênico que ocorreu na Stadtkirche de Wittenberg, a 
Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas (WCRC) e a 
Federação Luterana Mundial (FLM) assinaram o 
“Testemunho de Wittenberg”, uma declaração comum 

que pede que as partes continuem na estrada da 
cooperação comum, do diálogo. Quem assinou o texto 
em nome das 145 Igrejas-membro da FLM foi o 
secretário-geral, Martin Junge, enquanto que, em nome 
das 233 Igrejas que fazem parte da Comunhão 
Reformada, quem assinou foi o secretário-geral, Chris 
Ferguson. “Aproximamo-nos desse importante 
aniversário da Reforma na perspectiva da unidade do 
corpo de Cristo, um dom de Deus”, declarou o pastor 
Junge. (Fonte: conic.org.br) 
 
FEIJODA DAS NEGAS: Dia 05 de agosto, sábado, 
faremos o nosso tradicional almoço de confraternização 
e angariação de recursos para as bolsas do nosso 
encontro. Será na casa de nossa querida Cely a partir de 
14h. Preços R$50,00 – almoço com refil de refrigerantes 
ou R$80,00 – almoço com refil de chopp. Os ingressos 
podem ser adquiridos com o Pr. Bruno ou Wellington. 
 
ENCONTRO EM SÃO MORITZ: Nosso encontro 
anual está chegando! Será nos 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 2 vezes com 
cheques pré-datados (julho e agosto). Reserve este fim 
de semana!  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 17.07 Ana 
Beatriz Caldana Martins Pedro, Isabel Vianna Rosalba 
18.07 Marina Maciel de la Reza 19.07 Anthony Araújo 
Lima Hood, Bruno Queiroz, Camila Antonio Ferreira 
Villa 20.07 Diego Antonio FerreiraVilla, Frederico 
Carlos Porto Vidal, Renata Queiroz 21.07 Maria de 
Nazareth da Gama Abreu Raposo. A todos e todas um 
abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Gênesis 28.10-19a; Salmo 
139.1-12, 23-24; Romanos 8.12-25; Mateus 13.24-
30,36-43. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Samira (manhã) e Dimas (noite). 
Próximo Domingo: Lya (manhã)e Alouysio (noite). 


	Todos somos

