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“Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; 

nos teus lábios se extravasou a graça; por isso, 

Deus de abençoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 
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Domingo dia 30 de agosto de 2015 
22º Domingo no Tempo Comum 

LITURGIA 
 
ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . Ó Deus pequeno 
ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . Ó Deus pequeno 
Ó Tu, que és a luz da nossa Igreja Cristã de Ipanema,  
Nós te agradecemos a incomparável alegria de ouvir a 
 tua voz nesta comunhão que dá força a nossa vida. 
Nossas palavras imperfeitas, sussurradas com impreci-
são, vacilantes e temerosas, jamais poderão ser uma 
resposta adequada à grandeza do Teu amor. 
Ó Eterno Deus dos pequenos, que te humilhas à altura 
da nossa imperfeição, ao tamanho da nossa pequenez, 
Nós te agradecemos por tão grande amor! 
   . Canto:  Deus dos antigos   
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 45.1-2, 6-9 {p. 777/778}. 

   . Solo 
   . Momentos de silêncio 
   . Ó Deus que enxuga nossas lágrimas 
Ó Deus, tu sabes e percebes quando a tristeza bate à 
porta da nossa da  vida em comunhão: 
Quando as perdas nos visitam e  as esperanças falham,  
Quando nossos corações se recolhem em dor. 
Neste ano foram chamados ao Teu coração de amor: 
Nosso cantante amigo Christovam de Oliveira Araújo 
Filho, 
Nossa doce e amorosa  Zillah Pereira Villela, 
Nosso vibrante amigo Luís Eduardo Monteiro de Almei-
da,  
Nosso maestro, artista e  amigo, presbítero  Heber Paes 
Leal. 
Ó Pai, na alegria destes 53 anos de comunhão 
Nós nos lembramos destas vidas tão preciosas  
Que vivem agora nos teus abraços de amor. 
 

 E dizemos humildemente: louvado sejas ó Pai.  
Tu que tens a vida do mundo em tuas mãos! 
   . Canto: Fortalece a tua igreja   (HE  204)  
   . Momentos de louvor 
 
PROCLAMAÇAO  DA  PALAVRA 
   . Leituras bíblicas:  Cântico dos Cânticos 2.8-13 {p. 918}, 
Tiago 1.17-27 {p. 1598}, Marcos 7.1-8, 14-15, 21-23.  
{p. 1308/9}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   . Mensagem  
 
COMUNHÃO 
Nosso amoroso Deus, 
Obrigado por esta refeição!  
Tu és  o tempero desta festa,  
és o vinho e o pão  desta comunhão. 
Nossos corações estão cheios de gratidão e louvor, 
Porque, passados 53 anos, Tu continuas nos unindo em 
torno desta mesa de amor. 
Ela dissolve  nossas angustias,  quebra nossos medos, 
desfaz inimizades, pulveriza nossa ingratidão. 
Ó amoroso Deus, obrigado por tão grande  comunhão! 
   . Pai Nosso 
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Após tanto tempo,  continuemos dizendo com nossos 
pais e mães fundadores da ICI e do CREI: 
Deus amoroso, queremos  te louvar em serviço, quere-
mos te servir em louvor! 
   . Canto:   Manhã:   Nós e a Providência  (da musica 
gente humilde)  Canc. N. 97 
                    Noite:  Celebração e serviço  (Canc. n. 20).     
   .  Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. 
Amém. 
   . Homenagem ao Instituto Alfa e Beto 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
 

Silêncio e quietude no templo: por favor, desligue seu celular. 
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NOTAS IMPORTANTES 

 

HEBER PAES LEAL -  No sábado, dia 22 de agosto, 

perdemos nosso querido e amado irmão, presbítero 

da ICI, Heber Paes Leal. Nosso amado Hebinho não 

resistiu a um forte acidente vascular encefálico. As 

marcas de sua sensibilidade litúrgica e  de sua 

vocação musical plasmaram para sempre  a vida da 

nossa igreja. Mas Heber foi mais do que um grande 

musico, um grande liturgo, um artista como poucos. 

Foi,  acima de tudo, um grande e generoso amigo de 

toda a ICI. No domingo, dia 13 de setembro, no culto 

da noite,  celebraremos esta grande amizade que, 

eterna, não morre nunca!  

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA IGREJA 

CRISTÃ DE IPANEMA  –  Hoje nos cultos matutino e 

vespertino celebraremos os 53 anos de vida da nossa 

ICI.  Depois do culto da noite, teremos um momento 

de confraternização, no 3º andar, para o qual todos 

estamos convidados.  

MINI-CONCERTO – Hoje é dia de mini concerto da 

ICI. Nesta edição teremos o prazer de ouvir o  

conjunto Sacravox.  Hoje, às 18h, antes do culto da 

noite. Traga convidados e convidadas!  

HOMENAGEM AO INSTITUTO ALFA E BETO -  Hoje, 

no culto da noite, o Conselho da Igreja Cristã de 

Ipanema, prestará uma homenagem ao Instituto  

Alfa e Beto,  na pessoa do seu  presidente Prof. João 

Batista Araújo e Oliveira e sua esposa Professora 

Mariza Oliveira. Neste 2015 completam-se dois anos  

de assessoria pedagógica do  Instituto Alfa e Beto ao 

nosso Centro de Recuperação Infantil.  O ano de 

2015  é o ano do cinquentenário do CREI. Várias 

atividades comemorativas estão sendo programadas 

para este segundo semestre, inclusive e 

principalmente uma grande homenagem aos 

fundadores da instituição.   

REUNIAO DO CONSELHO -  O pastor Edson convoca 

os presbíteros e presbíteras para a reunião mensal 

do conselho, amanhã, às 20h, pontualmente.  

DONA LINDA DO ESPAÇO NO VIDIGIAL -  completou 

mais um ano de vida no último dia 20 de agosto. 

Nosso agradecimento a Deus por sua preciosa vida e 

por todo empenho e amor dispensado à nossa 

comunidade. Dona Linda é uma espécie de Anjo que 

ampara e guia muitas e muitas pessoas do Vidigal. 

Graças a Deus por sua vida e família!   Pedimos ainda 

 que a Igreja de Ipanema renove as orações por 

Dona Maria das Dores, pessoa querida e terna  que 

frequenta nosso culto. Pedimos por sua saúde e 

recuperação o quanto antes!  (Da equipe do da ICI 

no Vidigal) 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã no seu horário às  

18:30h.  Logo após,  às 20:00h, meditação sob a 

coordenação do diácono Alouysio. 

CURSO SOBRE RUBEM ALVES -  O projeto 

Compassio: teologia arejada, pastoral 

comprometida, oferece o curso  Rubem Alves: uma 

Viagem pela sua teopoetica. Serão três encontros 

no semestre, aos sábados ou às quartas-feiras. 

Confira no mural os detalhes.  O curso será oferecido 

em Copacabana.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 31: Fernanda 

Maia Miguez de Mello, Theo Wagner Marchon; dia 

02: Igor Pires dos Santos Vaz; dia 03: Enrico Clark 

Florentino, Cláudia Romano de Sant’Anna; dia 04: 

Isadora Elias Vazquez da Fonseca.  Recebam o 

abraço carinhoso da ICI.                                                                                              

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – Provérbios 22.1-2, 8-9, 22-23, Salmo 

125, Tiago 2.1-10 (11-13) 14-17, Marcos 7.24-37. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; noite: 

Eliezer; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Alouysio.  

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h. 


