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Domingo, 2 de julho de 2017 
13º Domingo do Tempo Comum 

“No tocante a mim, confio na tua graça; regozije-se o meu coração na tua salvação”. {Salmo 13.5} 

───────────────────────── LITURGIA  ──────────────────────── 
 

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                       {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro “Louvai a Deus, Senhor” 
 

Ó Deus, 
no princípio pronunciaste tua palavra vivificadora 
e revelaste tuas boas novas em Jesus, o Cristo. 
Preenche novamente toda a criação 
com essa mesma palavra, 
a fim de que, 
proclamando as tuas alegres promessas 
a todas as nações 
e cantando a tua gloriosa esperança 
para todos os povos, 
nós nos tornemos o corpo vivo de Cristo, 
a tua presença encarnada na terra. 
Amém!   

                                                {Luiz Carlos Ramos} 
 

Canto: HE 324 “O grande amor de Deus”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 13 {p. 750} 
Solo                                                {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro “Eu preciso de Jesus”  
 

Momentos de silêncio  
 

Aqui estamos Senhor, ameaçados pela ganância de 
governantes, pelo desejo de poder e pelo orgulho e 
arrogância que parecerem incuráveis. Sentimos que o 
mundo e nós mesmos, estamos doentes. Transforma 
a nossa vida, ó Deus, sensibiliza-nos, mostra-nos o 
caminho da transformação, da conversão profunda, 
das mudanças verdadeiras. Ó Deus, tem misericórdia 
do nosso país, tem misericórdia de nós. 

 

Canto: HE 347 “Deus velará por ti” (manhã) 
 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 52 “Consagração” 
              

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Gênesis 22.1-14; Romanos 6.12-23; 
Mateus 10.40-42. 

Mensagem 
Coro: “Inútil foi” 

 

COMUNHÃO 
Convite à mesa  

 

Senhor da humildade 
Senhor da humildade, 
Habitante da pequena cabana, 
Longe de todo brilho e reconhecimento, 
Auxilia-nos a perceber-Te nas coisas pequenas  
E simples desta vida.  
Dá-nos receptividade,  
Dá-nos abertura de coração, 
Dá-nos tua humildade, 
Dá-nos a possibilidade e o desejo 
De nos identificarmos com nosso povo. 
Ó Deus, que dás auxílio  
Quando nos visita a humildade, 
Não permitas que fiquemos isolados do povo 
Ao qual devemos servir  
Como servos e amigos.  

                                            {adap. de Mahatma Gandhi} 

Pai Nosso e Partilha 
 
Cantos: Cancioneiro 42 “Amor por mim” 
              Cancioneiro 40 “Convite ao compromisso” 
               

CONSAGRAÇÃO 
 

Vocês são a luz do mundo. Não se escondam. Que a 
luz que há em vocês brilhe diante de todos e todas, 
para que vejam o que a graça divina é capaz de fazer 
no mundo. Deem às pessoas que lhes estão 
próximas a chance de descobrirem a face 
misericordiosa de Deus. Sim, a face misericordiosa 
de Deus, que brilha em vocês.  
 

Canto: HE 155 “Jesus manda luzir” 
 

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) 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Rev. Edson 

convoca o Conselho de presbíteros e presbíteras da 

Igreja Cristã de Ipanema, para reunir-se na próxima   

3ª feira, dia 04 de julho, às 20h, pontualmente aqui 

na Igreja.  

 

ECUMENISMO E REFORMA: Os organizadores e 

diversos autores e autoras do livro Ecumenismo e 

Reforma, estarão amanhã na ICI para o lançamento 

desta importante obra, em comemoração aos 500 

anos da Reforma. O livro reúne as temáticas centrais 

da Reforma que são analisadas por autores 

protestantes e católicos. Durante o evento seremos 

brindados com a boa música popular brasileira e os 

cânticos do movimento ecumênico. Não perca! 

Amanhã, dia 03 de julho, às 19h.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: 4ª feira próxima é dia de 

reunião de oração. Às 15h aqui na ICI. Participe! 

Traga convidados!  

 

ANIVERSÁRIO DA ICI: No mês de agosto 

comemoramos o aniversário da ICI. O gran finale será 

o nosso encontro no Hotel São Moritz, no último fim 

de semana do mês. No primeiro domingo, dia 06 de 

agosto, no culto da manhã, o presbítero Amaury 

contará com muito humor e inteligência, como lhe é 

próprio, a história e estórias do nascimento de nossa 

comunidade. Anote em sua agenda!  

 

CLASSE PAUL TILLLICH: Com o evento do 

lançamento do livro Ecumenismo e Reforma, o estudo 

do capítulo 4 do livro Dogmatismo e Tolerância fica 

remarcado para a 2ª feira dia 10 de julho. 

 

COMPASSIO NO PRÓXIMO SEMESTRE: Os 

dois primeiros minicursos do Compassio no próximo 

semestre já estão confirmados. Teologia e História da 

Reforma com o Prof. Dr. Luiz Longuini Neto e 

Monasticismo antigo e moderno: uma proposta radical 

de existência, com o Prof. Dr. Marcelo Timóteo. Às 3as e 

5as feiras de agosto, respectivamente. Maiores 

informações com Solange Roxo.  

 

LIVRES NA FÉ, SERVOS NO AMOR: Não deixe 

para a última hora a sua inscrição para o encontro da 

ICI no hotel São Moritz. Quanto antes ela for feita, 

mais condições a equipe coordenadora terá de 

organizar um grande encontro. Nosso tema será a 

fortíssima e desafiadora afirmação de Martinho 

Lutero, de que na fé somos livres de tudo e de todos 

e no amor somos servos de tudo e de todos. A ideia 

da comissão organizadora é que o tema seja bem 

debatido pelos participantes. Tudo feito com muita 

música, comunhão e o desejo de crescermos no 

compromisso de ser uma comunidade 

verdadeiramente cristã, livre e amorosa! 

 

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: 02.07 Bruno 

Florentino Miguez de Mello 03.07 Luisa Mello Mattos 

de Castro Costa 05.07 Isabela Marchon, Lucas Vidal 

Amorim 06.07 Úlima Fuentes de Araújo 07.07 Artur 

Neves Barbosa Trevisan, Julia Simões Danneman. A 

todos um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Gênesis 24.34-38, 42-49. 

58-67; Salmo 45.10-17 ou Cantares 2.8-13; Romanos 

7.15-25a; Mateus 11.16-19, 25-30. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite). 

Próximo Domingo: Isabel (manhã) e Alouysio 

(noite). 


