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Domingo, 9 de julho de 2017 
14º Domingo do Tempo Comum 

“O teu nome, eu o farei celebrado de geração a geração, e, assim, os povos te louvarão para todo o sempre”. {Salmo 45.17} 
───────────────────────── LITURGIA  ──────────────────────── 
 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                      {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro “Os céus declaram a glória de Deus” 
 

Fogo. 
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, 
Não dos filósofos e sábios. 
Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. 
Deus de Jesus Cristo 
Deus de Jesus Cristo.   

                              {Blaise Pascal} 
 

Canto: HE 132 “Louvores a Deus”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 45.10-17 {p. 778} ou  
                           Cantares 2.8-13 {p. 918} 
Solo                                           {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro “Habita em meu coração”  
 

Momentos de silêncio  
 

Cristo, nosso Deus, 
Autor da vida e doador da paz. 

Guia-nos pelos caminhos da tua justiça. 
Que possamos encontrar 

Salvação em tua paz. 
Abre nossos corações e mentes 

Ao conhecimento da tua verdade. 
Ilumina os porões escuros da nossa existência 

E perdoa nosso esquecimento do 
Milagre da tua graça, 

Da potência do teu amor. 
 

Canto: HE 144 “Palavra vivificante” (manhã) 
 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 
           Cancioneiro 24 “Bendito seja sempre o Cordeiro” 
              

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Gênesis 24.34-38, 42-49, 58-67; 
Romanos 7.15-25a; Mateus 11.16-19, 25-30. 

Mensagem 
Coro: “Perto quero estar” 

 
COMUNHÃO 

Convite à mesa  
 

Deus é amor e nós, criados à imagem de Deus, 
somos amor. Todas as nossas células são amor 
criadas para o amor, como o grão de incenso é para 
o fogo: e todo o nosso ser é combustível desse fogo. 
A única coisa que nos separa de Deus é o ego, o 
amor a si mesmo. Por isso a união com Deus 
somente se realiza mediante a morte do ego. Ou 
Deus ou eu. Tão logo desaparece o ego dentro de 
cada um, então cada um é habitado por Deus.    

{Ernesto Cardenal} 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto: Cancioneiro 32 “Sonda-me, ó Deus” 
            Cancioneiro 36 “Buscai primeiro o Reino de Deus” 
               

CONSAGRAÇÃO 
 

O Credo na linguagem de hoje 
 

Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. 
Cremos que sua força e bondade são maiores que 
nossa fraqueza. Cremos que Jesus Cristo está vivo 
entre nós, sempre disposto a amar-nos e orientar-
nos (...). Cremos que o Espirito Santo age em nós; 
cremos que é força, sustento e bondade em nossa 
vida. Por isso, buscamos a integridade de caráter, a 
vida de paz e de justiça. Buscamos a promoção da 
fraternidade, tendo no amor o nosso distintivo. 
Assim Deus nos ajude! 
 

Canto: HE 137 “Louvai a Deus” 
 

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  .................... 10h30 e 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! 
 
CONGRESSAO DA SOTER: A Sociedade de 
Teologia e Ciências da Religião promove seu 30º 
Congresso entre os dias 10 e 13 de julho, na 
cidade de Belo Horizonte. O congresso terá como 
tema: Religiões em Reforma: 500 anos depois. O 
pastor Edson participará de uma das mesas do 
Congresso falando sobre “limites e possibilidades 
do ecumenismo entre as igrejas históricas”.   
 
TOLDO NA ENTRADA DA ICI: O conselho da 
igreja aprovou a instalação de um toldo na fachada 
do templo, a fim de evitar as constantes infiltrações 
de água pelas frestas das portas de vidro do templo. 
O projeto de instalação está sob a orientação da 
irmã Simone Cardinelli.  
 
RUBEM ALVES NA CLASSE PAUL TILLICH: 
A classe Paul Tillich de amanhã continuará com o 
tema do quarto capítulo do livro “Dogmatismo e 
Tolerância” do teólogo protestante Rubem Alves: As 
muitas faces do Protestantismo. 
 
NOVA SECRETÁRIA DA ICI: A partir de 
amanhã contaremos com a irmã Lucilene Mendes 
dos Santos junto à secretaria de nossa igreja. As 
presbíteras Solange Roxo, Rute Perandini e Cristina 
Vianna orientarão a Lucilene na nova função. 
 
GRUPO VOX IN VIA: Segundo domingo do mês 
é dia de presença do grupo Vox in Via no culto da 
manhã da ICI. Que seus e suas componentes sejam 
sempre bem-vindo(a)s!  
 
CRISTÃOS E MUÇULMANOS JUNTOS POR 
UMA ALEPPO MAIS BELA: Dar uma nova vida 
àquela que, por longo tempo, foi o epicentro do 
conflito sírio, deixando para trás morte, destruição, 
combates entre facções que dividiram a cidade em 
dois. Este é o objetivo do projeto “Aleppo mais 

bela” - lançado pela comunidade católica latina, em 
colaboração com a prefeitura da segunda cidade em 
importância da Síria – que tem a intenção de fazer 
renascer do pó e dos escombros uma renovada 
ideia de beleza, de limpeza, de ordem, pois a paz 
passa também por meio da organização das ruas, 
casas, comércio e pequenas atividades. A iniciativa 
ganhou corpo nos dias passados, com uma solene 
cerimônia inter-religiosa presidida pelo Padre 
Ibrahim Alsabagh – franciscano de 44 anos, guardião 
e pároco da Paróquia latina de Aleppo – na área 
adjacente ao templo. Na celebração, também 
tomaram parte representantes do governo e 
membros da comunidade muçulmana. (Fonte:  
conic.org.br) 
 
ENCONTRO EM SÃO MORITZ: Nosso 
encontro anual ocorrerá no final de semana dos 
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: 10.07 
Vilma Hamacher 13.07 Guilherme Marchon 14.07 
Renato R. Bello. A todos e todas um abraço 
carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Gênesis 25.19-34; Salmo 
119.105-112; Romanos 8.1-11; Mateus 13.1-9, 18-
23. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Isabel (manhã) e Alouysio (noite). 
Próximo Domingo: Samira (manhã) e Dimas 
(noite). 


