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Domingo, 19 de Junho de 2016 
12° Domingo no Tempo Comum 

“Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma.” (Salmo 42.1) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio {acendem-se as velas} 
Solo/Coro 

Quem é Deus? 
 
– Sou eu, é você e o ar; 
as pedras, as folhas e a água; 
– É o corvo, o leão, a gazela; 
as crianças de rua para quem não existe justiça. 
– Deus é o ar que nós respiramos, 
a gota de orvalho que pinga das folhas, 
a lágrima de uma mãe sofrida 
ao ver seu filho que não mais respira; 
– Isto é Deus, o mais você define. {Mãe Beata de Yemonjá} 
 
Canto: Manhã – HE 52 – “Invocação à trindade”(2ª melodia) 
Noite – HE 126 – “Sol da minha alma” (1ª melodia) 
  

CONTRIÇÃO 
 
Leituras bíblicas: Salmo 42 e 43  {Págs.775 e 776} 
Solo 
Convite ao Silêncio  

Manter a fé  
 
Parece-me que se tornar cristão é tarefa para toda uma 
vida. Acredito que isso também seja verdade para quem 
queira se tornar budista, muçulmano, judeu, jainista ou 
taoísta. Quem se empenha em viver seus credos religiosos 
sabe que a situação idílica não pode ser alcançada e 
mantida para sempre. É na busca que se encontra o êxtase. 
[...] Sempre que começo a questionar se Deus existe, olho 
para o céu, e com certeza ali, bem ali, entre o Sol e a Lua, 
está minha avó, cantando um longo hino, algo entre um 
lamento e uma canção de ninar, e eu sei que a fé é a prova 
das coisas não vistas. E tudo o que tenho a fazer é continuar 
tentando ser cristã. 
{Maya Angelou}. 
 
 
Canto : HE 296 “Eis-me convosco” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
Leituras Bíblicas: I Reis 19.1-4(5-7)8-15a {p.499}, Gálatas 
3.23-29{p.1538} e Lucas 8.26-39{p.1348} 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 
Convite à mesa   

Na origem 
Quando abro os olhos 
para ver-te no real, 
Já te vejo antes no desejo 
que inicia meu olhar. 
Quando pergunto por ti 
às criaturas da terra, 
Já te escuto antes no silêncio 
onde nasce minha pergunta. 
Quando aproximo minha mão 
para te tocar em outro corpo, 
já te percebo antes na origem 
de minha carne peregrina. 
Quando sorvo a água 
para me encher de tua vida, 
já te saboreio antes na sede 
que abre minha garganta. 
Quando aspiro os aromas 
de teu passo pelos Montes, 
já te farejo antes na paz 
que distende meus pulmões.  
{Benjamin Gonzáles Buelta} 

 
Pai Nosso e Partilha 
Consagração dos Elementos 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Que daremos ao eterno por todos os seus benefícios para 
conosco?  Salmo 116:12 

 
Canto: HE 137 “Louvai a Deus” 
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) 

 

 

ICI DIALOGANTE: A segunda etapa do projeto ICI 

dialogante, promovido pela juventude da ICI,   

acontecerá na última quinta-feira do mês, dia 30 

de junho. O tema será: “As Janelas dialogantes do 

Islã”. No próximo ‘Notas importantes’, todos os 

detalhes do evento.  

INSTITUTO COMPASSIO:  Ainda há vagas para o 

curso de teologia livre oferecido pelo Instituto 

Compassio, que terá a coordenação do Pastor 

Edson.  O curso é aberto para todos e todas. O 

pré-requisito é o desejo  de conhecer a força do 

pensamento e teologia cristãs do seu nascedouro 

até o mundo contemporâneo. Há várias 

modalidades de participação. Confira os detalhes 

no mural,  no corredor do templo. 

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA CRISTÃ DE 

IPANEMA : A próxima reunião do Conselho será 

no dia 27 de junho, última segunda-feira do mês.  

CUIDADOS ESPIRITUAIS NA SAÚDE -  A 

Comunidade Mundial para Meditação – grupo do 

Rio de Janeiro – convida para uma palestra sobre 

Cuidados Espirituais na Saúde, com o nosso  

Pastor Bruno Oliveira.  O evento ocorrerá aqui na 

Igreja Cristã de Ipanema, às 15h30, no próximo 

sábado, dia 25 de junho.  Após a palestra haverá 

Meditação. 

FESTA JUNINA NO TERCEIRO ANDAR -  Neste 

domingo, após o culto da noite, estamos 

convidados para uma linda festa junina.  A venda 

dos quitutes e bebidas será toda revertida para o 

Centro de Recuperação Infantil.   

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, 

excepcionalmente, não teremos aula na Classe 

Paul Tillich. A meditação, entretanto, está 

confirmada, com a direção de nosso irmão 

Alouysio. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Será na próxima quarta-

feira, dia 22 de junho às 15h na residência da 

irmã Layse, na Rua Conselheiro Lafayete, 94, ap 

1001 – Copacabana. Participe! 

NOTA DE FALECIMENTO : Faleceu, no último dia 

11 de junho, Margarida Gouvea Dourado, viúva 

do saudoso Rev. Adauto Araújo Dourado, irmão 

de nosso querido Cefas Dourado. Que Deus 

conforte o coração dos familiares e amigos. A ICI 

estende sua destra de amor e carinho a toda à 

família.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Laila 

Rocha Grimaldi Rizzo, Dia 20.06: Rev. Edson 

Fernando de Almeida, Dia 21.06: Miriam 

Rodrigues Pereira Roxo, Dia 24.06: Joana 

Grottera, Dia 25.06: Casimira Fernandes da Silva, 

Pedro Terra Pereira Lima e Mariana Henrique 

Gomes Pinto. Recebam um abraço carinhoso da 

ICI. 

 LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO:  2 Reis 2.1-2(6-14), Salmos 

77.1-2;11-20, Gálatas: 5.1,13-25 e Lucas 9.51-62.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO: Hoje: Samira  (Manhã) 

e Alouysio (Noite).                  Próximo domingo: 

Celso(Manhã)  e  Dimas  (Noite).

 


