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Domingo, 22 de outubro de 2017 
29º Domingo do Tempo Comum | Celebrando os 500 anos da Reforma 

“Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus.” {Salmo 99.9} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                    {Lizette Pinhão - manhã} 

Coro MW “Deus de amor” 
 

Deus é o nome que dou 
 

Deus é o nome que dou 
a um vazio imenso 
que mora na minha alma. 
Vazio onde voam os meus desejos 
na esperança de encontrar, no futuro, 
as coisas amadas 
que o tempo me roubou. 

{Rubem Alves} 
  

Canto: Cancioneiro 22 “Tuas obras te coroam” 
 

CONFISSÃO 
 

Leituras Bíblicas: Salmo 99 {pg. 822} 
                                                                     
Solo                                           {Lizette Pinhão - manhã} 

 

Coro MW “Jesus, alegria dos homens” 
 
Momentos de silêncio 
 

Sentir primeiro  
 

Sentir primeiro, pensar depois 
Perdoar primeiro, julgar depois 
Amar primeiro, perdoar depois 
Esquecer primeiro, aprender depois 
Libertar primeiro, ensinar depois 
Alimentar primeiro, cantar depois 
Contemplar primeiro, possuir depois 
Agir primeiro, justificar depois 
Navegar primeiro, aportar depois 
Viver primeiro, morrer depois.  

{Mario Quintana} 
 

Canto: HE 272 “Segurança e paz” 2ª melodia (manhã)  
 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 74 “Esta é a canção” 

Cancioneiro 81“Salmo 96”  
 

  

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Êxodo 33.12-23 {pg.124} 
                                I Tessalonicenses {pg. 1559}                               
                                Mateus 22.15-22 {pg. 1282}                     
Mensagem 
Coro MW “Inútil foi” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Na dor da ausência 
 

Faço meus poemas sobre um Vazio, o meu Vazio. 
Não conheço nenhum outro. 

Em obediência a um mandamento sacramental: 
que o pão fosse comido e o vinho fosse bebido 

na dor da Ausência. 
A magia não está nem no pão e nem no vinho 
mas nas Palavras que dizem a tristeza da Falta. 

O sacramento celebra a Ausência de Deus, 
ele enuncia os limites dos espaços  

da espera que se dilatam 
dentro de mim, eroticamente. 

É a ausência que me excita. 
{Rubem Alves} 

 
Consagração dos elementos 
Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 23 “Canção da chegada” 
            Cancioneiro 38 “Saber amar” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

A minha religião não é uma religião da prisão.  
Nela, há lugar para a mais ínfima das criaturas de Deus. 

 Mas ela é impermeável  
à insolência e ao orgulho racial, religioso e de cor.  

 {Mahatma Gandhi} 
 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 180 “Um vaso de bênção” 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 
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 DE ORAÇÃO: 4ª feira, dia 25/10, é dia de 

reunião de oração aqui na igreja, às 15h. Participe! E, se 
puder, traga uma lata de leite em pó para as crianças do 
Vidigal. 
 

SEMPRE REFORMANDO: A ICI recebe convite da 
Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo para a 
participação no evento A Reforma Protestante e os 
desafios contemporâneos, com a presença dos 
expositores Zwinglio Mota Dias e Lusmarina Campos e 

dos debatedores Luis Longuini Neto e Edson Fernando de 

Almeida. Anote em sua agenda: 26 de outubro, 5ª 
feira, às 19h. Endereço: Praia de Botafogo, 430.  

 

500 ANOS DA REFORMA: No dia 31 de outubro, 
data que marca os 500 anos da Reforma Protestante, 

teremos o lançamento de livro 500 anos da Reforma: 

em busca de um jeito novo de fazer teologia, do 
teólogo Rodrigo Condeixa. Um debate sobre os 500 
anos da Reforma antecederá o lançamento. Será uma 

classe Paul Tillich especial. Anote em sua agenda: 31 de 
outubro, às 19h, aqui na ICI. 
 

CULTO DA REFORMA: No próximo domingo, em 
ambos os cultos, celebraremos os 500 anos da Reforma 

protestante. No culto da noite teremos apresentação 

especialíssima do Coro Myrza Wanderley.   

 

NOVEMBRO NO COMPASSIO: No mês de 
novembro o Instituto Compassio oferecerá dois novos 

minicursos: às 3as: Teologia latino-americana, com o 

Prof. Clemir Fernandes e às 5as: Serviço e cuidado da fé, 
com o Prof. Edson Fernando de Almeida.  Os 
interresados devem procurar o Pr. Edson ou a 
presbítera Solange Roxo. 
 
 

NOVA DIRETORIA DO CONIC: Na manhã de 
ontem foi eleita a nova diretoria do CONIC-Rio para o 

biênio 2018-2019. No próximo Notas Importantes 
divulgaremos os nomes dos integrantes da nova mesa 
diretora desta importante instituição ecumênica.  
 

NOBEL DA PAZ: A Campanha Internacional para a 
Abolição das Armas Nucleares (ICAN, sua sigla em 
inglês) ganhou o Prêmio Nobel da Paz 2017. O anúncio 
da premiação foi feito na manhã do ulitimo dia 06 de 
outubro, em Oslo, na Noruega. A organização foi 

premiada por chamar a atenção para as consequências 

catastróficas do uso de armas nucleares e pelos seus 
esforços inovadores para conseguir a proibição do uso 
dessas armas. A Ican reúne mais de 400 entidades e 
ONGs com representação em mais de 100 nações. 
"Nós vivemos em um mundo onde o risco de armas 

nucleares serem usadas é maior do que tem sido há 
muito tempo", disse Berit Reiss-Andersen, líder do 
Comitê Norueguês do Nobel, ao anunciar o ganhador 
no Nobel da Paz. A premiação ocorre em um 
momento em que vários países estão modernizando os 
seus arsenais, como a Coreia do Norte. A líder da 

associação, Beatrice Fihn, afirmou que o presidente dos 

Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-

coreano Kim Jong-Un devem saber que armas 
nucleares são ilegais. (fonte: conic.org.br) 
 

PROFISSÃO DE FÉ NA ICI: Já temos a data para o 
culto especial no qual nossos pré-adolescentes estarão 

professando sua fé no Deus misericordioso: dia 10 de 

dezembro, 3º domingo do Advento. A classe 
preparatória para esse grande dia, dirigida pelo Prof. 
Jakler, vem acontecendo desde o inicio do ano. Será 

noite de festa e júbilo!  
 

BOLETIM DA REDE: Você pode adquirir um 
exemplar do Boletim da Rede de Cristãos com os 
diáconos e diaconisas de plantão. Trata-se de um 
importante veículo de comunicação publicado pelo 

Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade.  
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 22.10 Fábio 
Florentino, Tereza Maria da Conceição Nascimento 

25.10 Luise Duarte Mena Barreto, Sérgio Muniz 

Duarte 26.10 Cíntia da Silva Telles Nichele 27.10 
Marly Rodrigues Fernandes 28.10 Marília Alves 
Gonçalves, Tatiana Lopes Cardoso. A todos e todas, 

um abraço carinhoso da ICI! 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Deuteronômio 34.1-12; 
Salmo 90.1-6,13-17; I Tessalonicenses 2.1-8; Mateus 
22.34-46. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite) 

Próximo domingo: Teresa (manhã) e Dimas (noite) 


