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ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Solo/Coro 
 
Nada pode expressar melhor o que Jesus vivenciou do que 
estas palavras insondáveis: Tu és meu filho querido. Tudo é 
diferente daquilo que Moisés vivenciou treze séculos antes 
no monte Horebe, quando se aproxima trêmulo da sarça 
ardente, descalço para não manchar a terra sagrada.  Deus 
não diz a Jesus Eu sou aquele que sou, mas Tu és meu filho. 
Não se mostra como Mistério Inefável, mas como um pai 
próximo que dialoga com Jesus para descobrir-lhe seu 
mistério de Filho: Tu és meu, és meu filho. Teu ser inteiro 
está brotando de mim. Eu sou teu Pai.  { Jose Antonio 
Pagola} 
 
Canto: HE 82  “Invocação”  

 
CONFISSÃO 

 
Leituras bíblicas: Salmo 85 {p.812} 
Solo 
Convite ao Silêncio  
A oração de Jesus possui traços bem simples.  É feita no 
oculto, sem grandes gestos nem palavras solenes, sem ficar 
na aparência, sem narcisismo e autoengano. Jesus põe-se 
diante de Deus, não diante dos outros.  Quando orares, 
entra no teu quarto.  É uma oração natural, sem técnicas 
especiais, brota da profundidade do seu ser. Não é 
repetição mágica de palavras. Não é preciso cansar os 
deuses com fórmulas.  Basta apresentar-se a Deus como um 
filho necessitado. {José Antonio Pagola} 
 
Canto: HE 91 “Hora bendita” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 
Leituras Bíblicas: AT: Oséias 1.2-10 {p.1182}, NT: Colossenses 
2.6-15(16-19)  {p.1556},  e Lucas 11.1-13 {p.1355}. 
 
Mensagem 

 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Pai, mãe de olhos mansos, Sei que estás invisível, em todas 
as coisas. Que o teu nome me seja doce. A alegria do meu 
mundo. Traze-me as coisas boas em que tens prazer: 
O jardim, 
As fontes, 
As crianças, 
O pão e o vinho, 
Os gestos ternos, 
As mãos desarmadas, 
Os corpos abraçados... 
Sei que desejas dar-me o meu desejo mais fundo desejo que 
esqueci... 
Mas tu não esqueces nunca. 
Realiza, pois, o teu desejo, para que eu possa rir. 
Que o teu desejo se realize em nosso mundo, da mesma 
forma como ele pulsa em ti. Concede-nos contentamento 
nas alegrias de hoje: o pão, a água, o sono... 
Que sejamos livres da ansiedade. Que nossos olhos sejam 
tão mansos para com os outros como os teus são para 
conosco. 
Porque se formos ferozes não poderemos acolher a tua 
bondade. E ajuda-nos para que não sejamos enganados 
pelos desejos maus, e livra-nos daquele que carrega a 
Morte dentro dos próprios olhos. Amém. 

Pai Nosso e Partilha 
Consagração dos Elementos 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Como uma árvore arrancada do solo, como um rio separado 
de sua fonte, a alma humana definha quando arrancada 
daquilo que é maior do que ela. A oração é o abrir-se ao 
maior. Orar é se tornar uma escada pela qual os 
pensamentos sobem até  Deus para juntar-se ao movimento 
despercebido de todo o universo que se dirige a ele. 
{Abraham Heschel} 

 

Canto: Cancioneiro 113 – “Cada Instante” 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 

Benção Final e Tríplice Amém 
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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) 

 

 

PALESTRA SEGUIDA DE MEDITAÇÃO: No próximo sábado 
nossa igreja acolhecerá o encontro mensal do Grupo de 
Meditação Cristã do Rio de Janeiro.  O professor  Jakler 
Nichele falará sobre “Os Evangelhos como fontes para a 
meditação”.  O evento terá  início às 15h30.  Após a 
palestra haverá meditação, seguida por um lanche de  
confraternização. Você está convidado(a) a participar do 
encontro e  também trazer um ingrediente  para o lanche. 
Proximo sábado, dia 30, às 15h30, aqui na ICI. 

ESPAÇO CREI: na última sexta feira, pela manhã e início da 
tarde, foi o dia da Festa Julina do Crei. Foi um grande 
evento com a participação/exibição das três turmas. Vale 
lembrar que o evento foi organizado e conduzido pela 
equipe Crei e auxiliada pelos pais das crianças. Os pais 
organizaram uma deliciosa cantina - com direito a 
churrasquinho inclusive - além das inúmeras atividades e 
prendas para os pequenos. A festa julina foi mais um dos 
eventos beneficentes do ano de 2016. Parabéns aos pais e 
organizadores pela belíssima festa! 

CLASSE PAUL TILLICH : Amanhã, última   segunda-feira do 
mês, é dia de sessão aberta de cinema na classe Paul Tillich. 
Venha, participe, traga convidados e convidadas! 

CAPSI:  Não esqueça de divulgar o Centro de atendimento 
psicológico e psiquiátrico da ICI. Com os diáconos de 
plantão você pode adquirir folhetos com informações sobre 
o projeto.  

FÉ QUE OPRIME OU FÉ QUE LIBERTA? 
 Entre os dias 9 e 11 de setembro de 2016, na cidade de  
Belo Horizonte, acontece o encontro “Juventudes e 
espiritualidade libertadora”.  A  proposta é construir um 
espaço onde os Sagrados dialoguem, a partir das distintas 
vivências de espiritualidade das Juventudes. Por meio de 
partilhas e vivências de uma mística libertadora que 
fortaleça nas juventudes um senso de cidadania, 
compromisso com os movimentos sociais, tendo em vista a 
construção de um caminho de transformação 
revolucionária da sociedade, para a garantia de direitos 
juvenis e a incidência em Políticas Públicas para as 
Juventudes, haverá  debates e experiências com pessoas 

que fizeram/fazem de sua produção intelectual uma 
expressão de fé e amor pelos excluídos.  
Informações: Jonathan Felix  (31) 9 9353-1725 e Larissa 
Pirola (31) 9 9220-0773 – TIM/WhatsApp 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 25.07: Liana Marchon. 

Dia 26.07: Maria da Penha Mello Ferrari  Dia 27.07: Maria 

Neide Ferreira Leite. Dia 28.07: Rosana   Montenegro 

Martins da Silva; Rafela Imbuzeiro Duarte Bodstein; Ângela 

do Nascimento Carvalho; Dia 29.07: Flávia de Macedo 

Amaral Lopes Fátima Maria Mendes Nogueira; Dia 30.07 

Ana Julia Mures Esteves Lopes e José Alouysio Chaves  

Recebam um abraço carinhoso da ICI! 

AULA MAGNA NO INSTITUTO COMPASSIO:  A teóloga 

católica Maria Clara Luchetti Bingemer dará a aula magna 

do  recém-inaugurado Instituto Compassio. Será na próxima 

terça-feira e terá como tema: Teologia mística: a sede do 

Uno.   

BISPO FREDERICO PAGURA : Faleceu no mês de junho 

próximo passado o Bispo-emérito da Igreja Metodista 

argentina, Dom Frederico José N. Pagura, aos 93 anos.  

Destacado líder ecumênico, promotor e defensor dos 

Direitos Humanos em seu país e no continente como um 

todo, deixou o legado inestimável de uma vida 

compromissada com os valores mais sensíveis do 

Evangelho. {Fonte: conic.org.br} 

 LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO:   

Oséias  11.1-11, Salmo 107.1-9,43, Colossenses 3.1-11 e 
Lucas  12.13-21. 
 
 DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
 
Hoje: Celso (manhã) e Dimas (noite). Próximo 
domingo:Teresa (manhã) e Alouysio (noite).  

 


