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Domingo dia 5 de julho de 2015 
14º Domingo no Tempo Comum 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo (manhã) 
   . Participação Musical – Cinthia (noite) 

. Adoração  {Dora Ferreira da Silva} 
Difícil chamar-te pelo nome, agora 
que és tudo e meu chamado. 
Ecoas. Água da sede, bebo-te em silêncio.  
E despojo-te da imagem 
no transparente ser e estar 
sem perceber 
que sou e estou 
que és e estás 
entregues ao não saber 
do quando e onde 
sempre e agora 
e te sou 
e me és 
estando no infinito estar 
sendo no infinito ser 
que nos envolve e abarca 
silenciosa viagem 
adeus. 
   . Canto: Hino 68 HE - Culto à Trindade 

 
CONFISSÃO  
   . Solo (manhã) 
   . Leitura bíblica: Salmo 48 {p. 779} 

   . Participação Musical - Solo Elmo Mendes (noite) 

   . Momentos de silêncio 
   . Materno Deus  {Luiz Carlos Ramos} 

Materno Deus, 
buscamos abrigo em tua casa, 
buscamos sustento em tua mesa, 
buscamos refúgio em teus braços. 
Materno Deus, 
nós amamos porque nos deste teu amor primeiro: 
amor eterno, amor materno, amor inteiro. 
   . Canto:   Hino 368 HE - Bondoso Amigo   {manhã} 

   . Louvor  {noite}  

 EDIFICAÇÃO 
   . Leitura bíblica: Marcos 6.1-13 {p. 1306}. 

   . Mensagem  
   . Dueto -  Eni e Valéria  
 
COMUNHÃO  
   . Um novo dia está diante de nós  (Walter Rauschebusch) 

(...) Faze de nós, ó Deus,  
Amigos de todo mundo. 
Salva-nos de entristecer um coração 
Com uma palavra de raiva 
Ou com um ódio secreto. 
Que não arranhemos o amor-próprio de ninguém 
Como nosso desprezo ou malícia. 
Ajuda-nos a alegrar, com nosso afeto, 
Aqueles que estão sofrendo; 
E a animar os que estão abatidos, com a nossa esperan-

ça, 
E a fortalecer em todos 
O sentido do valor e da alegria da vida. 
Salva-nos de veneno mortal da arrogância de classe. 
Permite que possamos olhar todas as pessoas face a 
face, 
Com os olhos de um irmão. 
Se alguém necessitar de nós, 
Permite que o ajudemos sem relutância, se for possível. 
E que possamos nos alegrar 
Porque temos em nós este dom 
De servir os nossos companheiros. 

   . Pai nosso  
   . Partillha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos 
do oleiro.{Do cancioneiro} 

   . Cântico 57 do Cancioneiro - Vaso Novo  

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. 
Amém. 
   . Benção final  
   . Tríplice amém. 
 
 

Silêncio e quietude no templo: por favor, desligue seu 

celular. 
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NOTAS IMPORTANTES 

 

NO RITMO LIVRE DA GRAÇA...  Uma bela 

programação está sendo preparada para o nosso 

Encontro no Hotel São Moritz entre os dias 21 a 23 

de agosto. Certamente será um encontro marcante 

para tod@s nós. Não deixe sua inscrição para a 

última hora.  Maiores detalhes no mural.  

CLASSE PAUL TILLICH –  Nesta segunda-feira, 

excepcionalmente, não teremos a classe Paul Tillich. 

Na próxima segunda-feira, dia 13, haverá sessão 

aberta de cinema na classe Paul Tillich. Será exibido 

o filme Selma, seguido de um debate.    Amanhã 

haverá reunião do grupo de Meditação Cristã, sob a 

orientação do diácono Alouysio.  

REUNIÃO DA DIACONIA – O Coordenador da 

Diaconia da ICI Dimas Costa está convocando todos 

os diáconos e diaconisas para uma reunião hoje, em 

dois turnos: às 9:30h, para o grupo que trabalha no 

culto da manhã e às 18h, para o grupo que trabalha 

no culto da noite.    

NOVOS ENDEREÇOS ELETRONICOS -   Foram criados 
novos endereços eletrônicos para a Igreja Cristã de 
Ipanema.  
Secretaria: -secretaria@igrejacristadeipanema.org.br  
Coro: bianca@igrejacristadeipanema.org.br e 
coral@igrejacristadeipanema.org.br –  
Pastores:  edson@igrejacristadeipanema.org.br     
leonardo@igrejacristadeipanema.org.br  
bruno@igrejacristadeipanema.org.br 
 

ICI EM AÇÃO -  Na próxima sexta-feira o  Pastor 

Bruno dará uma aula em um curso de Tanatologia na 

PUC Rio - Unidade Barra. O titulo da aula: 

Espiritualidade no final da vida.   

AGRADECIMENTO -  A equipe do Vidigal agradece ao 

grupo de oração da ICI as constantes doações de 

roupas de bebe, o que tem possibilitado a 

montagem e entrega de vários enxovais a gestantes 

carentes.  Trata-se de uma importante contribuição 

no acompanhamento às gestantes no período pré-

natal.  Em nome delas, a equipe do Vidigal agradece 

de coração.  

A FINANCEIRIZAÇÃO DA VIDA - A financeirização da 
vida e os processos de subjetivação que são 
requeridos e a consequente reconfiguração da 
relação entre a economia e a política, são o tema da 
edição desta semana da revista IHU On-Line. Trata-
se de uma revista eletrônica, publicada pela 
Universidade Católica Unisinos, do Rio Grande do 
Sul.  Os temas  são sempre atuais e, melhor, a revista 
pode ser acessada gratuitamente pela 
internet.Confira,acessando: 
http://www.ihuonline.unisinos.br/ 

PADRE E PASTOR LAVAM PÉS DE TRANS 
CRUCIFICADA EM PARADA GAY - Pequenos gestos 
são capazes de realizar grandes mudanças. No 
ultimo sábado, dia 27 de junho, no centro de São 
Paulo, o padre Júlio Lancelotti e o pastor José 
Barbosa Júnior lavaram os pés da atriz e modelo 
trans Viviany Belebone como forma de pedir 
desculpas pelas ofensas que ela vem recebendo 
desde sua encenação polêmica na Parada Gay. Na 
ocasião, Viviany apareceu "crucificada" para alertar 
sobre a transfobia existente no Brasil. 
Sua performance gerou polêmica na mídia e 
entre milhares de pessoas.  {Fonte: conic.org.} 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Isabela 

Marchon; dia 06: Ulima Fuentes de Araújo, Artur 

Neves Barbosa Trevisan, Julia Simões Danneman; dia 

10: Vilma Hamacher.  Parabéns aos aniversariantes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – 2 Samuel 6.1-5, 12b-19, Salmo 24, 

Efésios 1.3-14, Marcos 6.14-29. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – Hoje- manhã: Lya; noite: 

Eliezer; Próximo domingo: manhã: Isabel; noite: 

Alouysio. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h.  
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