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ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Solo/Coro 

Um novo credo   
Creio no Deus desaprisionado de todas as religiões 
existentes e por existir. Deus que precede de batismos, 
preexiste aos sacramentos e desborda de todas as 
doutrinas religiosas. Livre dos teólogos, derrama-se 
graciosamente no coração de todos: crentes e ateus, 
bons e maus, dos que se julgam salvos e dos que se 
creem filhos da perdição... Deus ourives em cada 
ínfimo elo das partículas elementares, da requintada 
arquitetura do cérebro humano ao sofisticado 
entrelaçamento do trio de quarks. (...) Deus da arte 
que desnuda o real e faz a beleza resplandecer prenhe 
de densidade espiritual. Deus bailarino que, na ponta 
dos pés, entra em silêncio no palco do coração e, 
soada a música, arrebata-nos à saciedade.  
Canto: HE 205 “A Pedra Fundamental ” 

 
CONFISSÃO 

 
Leituras bíblicas: Salmo 81.1,10-16 {p.809 e 810} 
Solo 
Momentos de Silêncio 
Creio no Deus da fé de Jesus, Deus que aninha no 
ventre vazio da mendiga e se deita na rede para 
descansar dos desmandos do mundo. (...) Deus que 
extrapola nossa fé, discorda de nossos juízos e ri de 
nossas pretensões; enfada-se com nossos sermões 
moralistas e diverte-se quando o nosso destempero 
profere blasfêmias. (...) Creio no Deus intangível ao 
ódio mais cruel, às diatribes explosivas, ao hediondo 
coração daqueles que se nutrem com a morte alheia. 
Misericordioso, Deus se agacha à nossa pequenez, 
suplica por um cafuné e pede colo, exausto frente à 
profusão de estultices humanas.  
Canto: HE 319 “Companhia de Deus ” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
Leituras bíblicas: Jeremias 2.4-13 {p.998}; Hebreus 13.1-
8,15-16 {p.1596}; Lucas 14.1, 7-14 {p.1363} 
 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Creio no Deus que se faz sacramento em todo que 
aproxima, atrai, enlaça, abraça e une – o amor. (...) 
Creio no Deus que se faz refração na história humana 
e resgata todas as vítimas de todo poder capaz de 
fazer o outro sofrer. Creio em teofanias permanentes e 
nos espelho da alma que me faz ver um Outro que não 
sou eu. Creio no Deus que, como o calor do sol, sinto 
na pele, sem , no entanto conseguir fitar ou agarrar o 
astro que me aquece.  

 
Convite à mesa 
Pai Nosso e Partilha 
Consagração dos Elementos 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Creio sobretudo que Deus crê em mim, em cada um de 
nós, em todos os seres gerados pelo mistério abissal 
de três pessoas enlaçadas pelo amor e cuja suficiência 
desbordou nessa Criação sustentada, em todo o seu 
esplendor, pelo frágil fio do nosso ato de fé. {Frei 
Betto} 

Canto: HE 324  “O grande amor de Deus”  
 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 
Avisos e Agradecimentos 
Bênção Final   
Tríplice Amém 
 

 



 

Igreja Cristã de Ipanema 
Ecclesia reformata et semper reformanda 

 

Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 
Telefones: (21) 2287 8144 / (21) 98489 8588 
 

Pastores:  Edson Fernando de Almeida Leni Maria H. de Gusmão 
 Leonardo Amorim                  Bruno Oliveira 
 

Pastor Emérito: Jonas Neves Rezende 

 

ICI NA INTERNET 
 

E-mail 

icirio@uol.com.br 
 

Facebook e Youtube 

Igreja Cristã de Ipanema 
 

Páginas 

www.igrejacristadeipanema.org.br 
www.igrejacristadeipanema.com 

 

Domingo, 28 de Agosto de 2016 
22° Domingo no Tempo Comum 

LITURGIA DOS 54 ANOS DA IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 
 

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

 

 

 



 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) 

 

 

LANÇANDO AS REDES:  Quando a Igreja de 
Ipanema foi organizada, éramos um rebanho muito 
pequeno. Não tínhamos ainda o nosso lugar próprio. 
Dependíamos da grande boa vontade dos proprietários do 
Ginásio Nelson, cujas dependências utilizávamos para as 
nossa atividades. Foi lá onde o seu primeiro pastor foi 
ordenado. E já então sentíamos que Deus nos chamava 
para uma nova experiência de fé e testemunho num 
mundo em constrante transformação. Estávamos 
conscientes de que éramos poucos, com poucos recursos, 
e que o que poderíamos fazer seria muito pouco. Mas 
com temor e tremor (na verdade mais tremor do que 
temor) estávamos resolvidos a fazer aquele pouco. Mas 
por onde começar? E com que recursos?  Deus nos deu 
um importante recurso antes mesmo de começarmos a 
pedir: o presente de uma casa. Graças a uma doação 
especial e substancial de um dos membros da Igreja, 
reforçada pela contribuição dos outros membros (dois dos 
quais respeitados juristas). Agora a questão era como 
utilizar esse espaço? A resposta veio sem tardança. Fomos 
supreendidos por um casal de visionários: Dr. Alfredo 
Ornelas, médico pediatra e sua esposa, a nutricionista 
Lieselotte Ornelas. Convidaram-nos a utilizar a nova 
residência para uma experiência de alimentação e 
orientação de crianças pobres. Vimos a proposta como um 
chamado do Senhor da Igreja e da História a um novo tipo 
de ministério...” Confira no mural o lindo depoimento 
do  Rev Jovelino Ramos sobre o nascimento da ICI e 
do CREI, em carta enviada esta semana à ICI por 
ocasião dos 54 anos de vida da nossa Igreja.  
 
HOMENAGEM AOS FUNDADORES DO CREI:  
No culto da manhã de hoje  prestaremos uma 
homenagem aos  fundadores e fundadoras do CREI, 
mulheres e homens que, apaixonados pela proposta de 
Jesus, construíram uma das experiências mais 
inovadoras no campo da educação infantil no Brasil dos 
anos 60. Desse sonho nasceu o projeto Casulo da 
antiga LBA (Legião Brasileira de Assistência), que se 
espalhou por todo o país. Viva o nosso CREI!   

 
PARABÉNS, ICI! No culto da noite, com 
apresentação especial do Coro Myrza Wanderley, 
celebraremos os 54 anos de vida da nossa amada ICI. 

Convide seus amigos e amigas. Juntemo-nos 
nesse canto de louvor e gratidão a Deus por mais 
um ano de vida da nossa igreja.  
  
ICI EM AÇÃO :  Na próxima terça-feira, dia 30, o 
pastor Edson participará de uma banca de Mestrado 
no programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião 
da Universidade Federal de Juiz de Fora. O título da 
dissertação: Por uma espiritualidade do morrer – viver 
a passagem na ótica de Jean-Yves Leloup. 
 
ENCONTRO DA ICI NO SÃO MORITZ:  Reserve 
em sua agenda o fim de semana dos dias 21 a 23 de 
outubro.  Estaremos juntos para mais um encontro da 
ICI no hotel São Moritz.  As inscrições estão abertas 
com os diáconos de plantão. O valor da inscrição é 
R$30,00.  Os preços são os seguintes: Valor do pacote 
(duas diárias): R$ 540,00 – Solteiro; R$ 460,00 por 
pessoa em apartamento duplo; R$ 420,00 por pessoa 
em apartamento triplo ou quádruplo. Cortesia de 2 
crianças até 12 anos no mesmo apartamento dos pais. 
Pagamento em 3x: agosto, setembro e outubro. 

 
 REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI :   A próxima 
reunião do Conselho da Igreja Cristã de Ipanema será 
amanhã, dia 29 de agosto. Todos os presbíteros e 
presbíteras estão convocados.  
 
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO 
CREI: A próxima reunião do Conselho Consultivo 
do CREI será amanhã, dia 29 de agosto às 18h30. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 29.08: 
Maria Consuelo de melo Silva e Luciana Mano de 
Andrade. Dia 31.08: Fernanda Maia Miguez de Mello 
e Theo Wagner Marchon. Um abraço carinhoso da ICI!  
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO:  Jeremias 18.1-11, Salmo 
139.1-6,13-18; Filemom 1-21e Lucas 14.25-33. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite). 
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