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Domingo, 03 de setembro de 2017 
22º Domingo do Tempo Comum 

Buscai o Senhor e o seu poder; buscai perpetuamente a sua presença. {Salmo 105.4} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 
 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                    {Lizette Pinhão - manhã} 
Coro MW “Alegrai-vos no Senhor” 
 

Se eu fosse um padre, nos meus sermões, 
não falaria em Deus nem no Pecado 
– muito menos no Anjo Rebelado 
e os encantos das suas seduções, 
não citaria santos e profetas: 
nada das suas celestiais promessas 
ou das suas terríveis maldições... 
Se eu fosse um padre eu citaria os poetas, 
Rezaria seus versos, os mais belos, 
desses que desde a infância me embalaram 
e quem me dera que alguns fossem meus! 
Porque a poesia purifica a alma 
...e um belo poema – ainda que de Deus se aparte 
 – um belo poema sempre leva a Deus! 

  {Mário Quintana} 
 

Canto:  HE  110 “ Ao Deus Supremo” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 105.1-6,23-26,45c {pg. 828}  
Solo                                       {Lizette Pinhão – manhã} 
Coro MW  “Pai Nosso” 
Momentos de silêncio 
 

É preciso a saudade para eu sentir 
como sinto - em mim - a presença  
misteriosa da vida... 
Mas quando surges és tão outra 
e múltipla e imprevista 
que nunca te pareces com o teu retrato... 
E eu tenho de fechar meus olhos para ver-te. 

{Mario Quintana} 
 

Canto: HE 288 “Mais de Cristo!” 
 
Momentos de Louvor (Noite) 
Canto: Cancioneiro 27 “Vamos adorar a Deus” 

 Cancioneiro 25 “Em tua presença” 
 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Êxodo 3.1-15 {pg. 77}; Romanos 
12.9-21{pg. 1493}; Mateus 16.21-28 {pg. 1272}. 

Mensagem 
Coro MW “Deus é amor” 
 

COMUNHÃO 
Convite à Mesa 
 

À minha mesa vos convido. 
Nela ninguém morre, 

nela está a vida verdadeiramente feliz, 
nela o alimento não se corrompe, 

mas refaz e não se acaba. 
Eis para onde vos convido, 
para a morada dos anjos, 

para a amizade do Pai e do Espírito Santo, 
para a ceia eterna, 

para a fraternidade comigo; 
enfim, a mim mesmo, 

à minha vida eu vos conclamo! 
Não quereis crer que vos darei a minha vida? 

Retende, como penhor a minha morte. 
{Santo Agostinho} 

 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto: Cancioneiro 37 “Palavra” 
Cancioneiro 49 “Canção da caminhada” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Feliz aquele que transfere o que sabe 
 e aprende o que ensina. 
O saber se aprende com mestres e livros. 
O que importa na vida não é o ponto de partida,  
mas a caminhada. 
Caminhando e semeando,  
sempre se terá o que colher. 

{Cora Coralina} 
 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Canto: HE 447 “Que precioso nome!” 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 

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) 

 

 
Encontro da ICI em São Moritz de 2017

NOVOS CURSOS DO COMPASSIO: No mês de 
setembro teremos 2 novos minicursos oferecidos 
pelo Instituto Compassio. Às 3as feiras: Nietzsche e a 
questão de Deus, com o professor Alexandre Cabral; às 
5ªs feiras: Espiritualidade e Sáude, com o professor 
Bruno Oliveira. Os interessados devem procurar a 
presbítera Solange Roxo. 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã na Classe Paul 
Tillich retomaremos nossos estudos no livro 
Dogmatismo e Tolerância de Rubem Alves. O capítulo 
que será foco da conversa será o 9º: Há algum futuro 
para o protestantismo na América Latina? (1970). Às 
18h30, pontualmente.   
 

BATISTAS INTEGRAM O CONIC: É com alegria 
que o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 
(CONIC) comunica o ingresso da Aliança de Batistas 
do Brasil (ABB) como membro pleno do Conselho. A 
adesão ao CONIC foi oficializada nesta terça-feira, 22 
de agosto, dentro da programação da XVII 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho de 
Igrejas. Agora, fazem parte do diálogo ecumênico no 
CONIC anglicanos (Igreja Episcopal Anglicana do 
Brasil), batistas (Aliança de Batistas do 
Brasil), católicos (Igreja Católica Apostólica 
Romana), luteranos (Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil), ortodoxos (Igreja Sirian 
Ortodoxa de Antioquia) e presbiterianos (Igreja 
Presbiteriana Unida). Essa é uma grande notícia para o 
movimento ecumênico brasileiro, pois reforça o 
compromisso dos batistas no diálogo com as demais 
confissões cristãs e passa um claro recado à 
sociedade: o de que o pedido de Jesus, “para que 
todos sejam um” (Jo 17:21), não é apenas viável, 
como também bastante possível nos dias de hoje – 

apesar das diferenças doutrinárias de cada igreja. 
Aliás, no contexto ecumênico, diferenças doutrinárias 
não dividem, enriquecem a caminhada. (fonte: 
conic.org.br) 
 

MEDITAÇÃO CRISTÃ: dia 23 de setembro, das 
14h30 às 18h, aqui em nossa igreja.  
 

FÉRIAS PASTORAIS: Nosso pastor, Rev. Edson 
Fernando, está de férias nesse mês de setembro. As 
atividades da igreja continuam normalmente. 
Desejamos um bom descanso ao nosso pastor, que 
estará de volta na primeira semana de outubro. 
 

NOSSA IGREJA NA INTERNET: Precisamos 
melhorar a nossa presença na internet, não apenas no 
site, mas também nas redes sociais. Convocamos 
amigos que tenham facilidade em navegar pelas redes 
sociais e que tenham interesse de nos ajudar que 
deixem seus contatos na secretaria ou com os 
diáconos de plantão. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 04.09 
Isadora Elias Vazquez da Fonseca 06.09 Ana Maria 
Gontijo Miguez 07.09 Viviane Nunes Araújo Lima 
08.09 Miguel de Andrade Bianchi, Patricia Wagner 
Gomes 09.09 Christian Bernardo do Nascimento 
Paiva Cristina Maria Almeida Cabus. A todos e todas 
um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Êxodo 12.1-14, Salmo 149, 
Romanos 13.8-14, Mateus 18.15-20. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite) 
Próximo domingo: Isabel (manhã) e Alouysio (noite) 

https://www.conic.org.br/portal/noticias/2279-assembleia-do-conic-sera-realizada-de-21-a-24-de-agosto
https://www.conic.org.br/portal/noticias/2279-assembleia-do-conic-sera-realizada-de-21-a-24-de-agosto
https://www.conic.org.br/portal/noticias/2279-assembleia-do-conic-sera-realizada-de-21-a-24-de-agosto

