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Domingo, 12 de novembro de 2017 
32º Domingo do Tempo Comum 

“O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos...” {Salmo 78.3,4a} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Levantai-vos... e andai...” 
Solo                                   {Lizette Pinhão - manhã}  

 
Uma bolha de sabão 

 

Amoroso e terno Deus 
Entre canções, olhares e orações 
Desta liturgia de cores que é a Tua Presença, 
nossas dores se transformam, 
nossos desesperos de dissipam. 
Na tua presença nos sentimos livres, 
Inteiros e verdadeiros, 
Amparados, mesmo quando sós, 
Eternos e amados mesmo sabendo 
Que somos semelhantes a uma bolha de sabão. 
Sim, uma bolha de sabão  
soprada pelos lábios do teu amor. 

 

Canto: HE 132 “Louvores a Deus” 
 

CONFISSÃO 
 

Coro MW “Quem espera em Deus” 
 

Leitura Bíblica: Salmo 78.1-7 {pg.804}                                                          

Solo                                                   {Lizette Pinhão – manhã} 

Momentos de silêncio 
 

Deus, pai e mãe de infinita bondade, 
concede-nos sempre os dons do deserto: 

silêncio, confiança, resistência e 
a água pura do teu oásis de graça. 

Que o Sopro do Espirito 
infunda novas forças em nós 

para dar um novo rosto à esperança 
que sustenta o nosso caminhar. 

 

Canto: HE 383 “Confiança em Cristo” 
 
Momentos de Louvor (noite) 

Canto: Cancioneiro 91 “Nunca para de sonhar” 

 Cancioneiro 93 “Xote da vitória” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Josué 24-1-3a,14.25 {pg.332}  

        I Tessalonicenses 4.13-18 {pg.1562} 

                               Mateus 25.1-13 {pg.1287} 

Mensagem 
 
Coro MW “Perto quero estar” 

 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Deus amoroso e bondoso 
Alimenta-nos e revigora-nos  
pela participação nesta mesa. 

Enche os nossos pés de dança, 
Os nossos braços de força 

O nosso coração de ternura e amor. 
Dá que estejamos vivos, alertas, 

Prontos a ouvir-te numa criança que chora, 
Na ramagem de um arbusto da exuberante primavera, 
Num pedido de aconchego de alguém que se sente só. 

Inunda o nosso ser com a tua bondade, 
E a nossa alma com entusiasmo de teu filho Jesus 

Que não se curvou diante dos poderosos desse mundo, 
E a ninguém excluiu da participação na mesa 

Da tua graça e do teu amor. 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 43 “Canção dos Herdeiros” 
 Cancioneiro 47 “Comunhão” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Que a divina luz esteja ao nosso lado para nos proteger, 
Dentro de nós para nos consolar, 

À nossa frente para nos guiar, 
Em cima de nós para nos abençoar. 

 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 296 “Eis-me convosco” 
 

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) 

 

FLOR & CANTO: Na manhã desse domingo e 

durante parte da tarde, a ICI recebe a visita do grupo 

Flor e Canto, um lindo e vibrante movimento de 

formação bíblica e pastoral em perpesctiva ecumênica 

e inter-religiosa, com mais de duas décadas de 

caminhada em Petrópolis e na baixada fluminense. A 

ICI abre suas portas para receber com todo o carinho 

tão queridos irmãos e irmãs. “Não importa de onde 

venhas, meu irmão; essa casa será tua, seu teu meu 

coração” Que sejam super bem vindo(a)s!  

GRAVAÇÃO DOS SERMÕES: A aquisição de um 

novo laptop tornará possível a volta da gravação dos 

sermões proferidos na ICI.  Precisamos urgentemente 

de voluntários que se ofereçam para cuidar da 

gravação e edição das mensagens. Alguém se 

candidata?   

CLASSE PAUL TILLICH: Na classe Paul Tillich de 

amanhã daremos continuidade ao estudo do livro 

Introdução ao protestantismo no Brasil. O tema da aula 

será: Raízes do fundamentalismo protestante. Às 18h, 

pontualmente.  

UM PRESENTE PARA A NOSSA ICI: Em sua 

última reunião ordinária o Conselho da Igreja Cristã 

de Ipanema, acolheu e aprovou a proposta de criação 

do plano: Um presente de natal para a ICI.  Trata-se de 

uma contribuição especial de todo(a)s que tornará 

possível a pintura do templo, a melhoria da rampa de 

acesso, a troca do gradil do templo, a melhora da 

estrutura elétrica que carece de urgente revisão e 

também a aquisição de um novo órgão para a igreja. 

São obras importantes e necessárias que visam dar 

mais acessibilidade e segurança, além de deixar mais 

acolhedora e bonita nossa querida ICI. 

CATÓLICOS, LUTERANOS E ANGLICANOS: O 

caminho ecumênico trilhado nos últimos cinquenta 

anos – apoiado pela oração comum, pelo culto divino 

e pelo diálogo ecumênico – levou “à superação de 

preconceitos, à intensificação da compreensão 

recíproca” e à assinatura “de acordos teológicos 

decisivos”. É o que diz o comunicado conjunto da 

Federação Luterana Mundial (FLM) e do Pontifício 

Conselho para a Promoção da Nova Evangelização 

divulgado no último 31 de outubro, data que concluiu 

o ano de celebrações ecumênicas dos 500 anos da 

Reforma Protestante. Os eventos tiveram início em 

31 de outubro de 2016 com a oração luterano-

católica na Catedral de Lund, na Suécia, ocasião em 

que o papa Francisco e o então presidente da FLM, 

Bispo Munib A. Younan, assinaram uma Declaração 

Conjunta, onde se comprometiam a prosseguir juntos 

o caminho ecumênico rumo à unidade pela qual 

Cristo rezou. E, ainda nesse 31 de outubro de 2017, a 

mesma Declaração foi acolhida pela Comunhão 

Anglicana no decorrer de uma Solene cerimônia na 

Abadia de Westminster.  “Sobre esta base, as nossas 

comunidades cristãs podem construir sempre mais 

estreita ligação de consenso espiritual e de 

testemunho comum a serviço do Evangelho”. A 

Declaração concluiu reafirmando o compromisso de 

avançar neste “caminho comum, guiados pelo Espírito 

Santo, rumo a uma crescente unidade”, buscando 

discernir a “interpretação de Igreja, Eucaristia e 

Ministério, esforçando-nos para chegar a um 

consenso substancial com o objetivo de superar as 

diferenças que são até hoje fonte de divisão entre 

nós”. (Fonte: conic.org.br) 

RETIRO DA COMUNIDADE MUNDIAL PARA 

MEDITAÇÃO CRISTÃ: Dia 25 de novembro, das 

9h30 às 16h30, aqui na ICI, tema: Resiliência, 

palestrante Malathi, valor R$ 70,00. Vagas limitadas. 

Para mais informações: br.wccm@gmail.com. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 12.11 João 

Paulo Lessa Pellegrini, Maria Isabel Araújo Lima 

Duque Estrada 13.11 Andréa Maciel de Laza Reza 

14.11 Marcus Reis Pinheiro, Severino Flávio Dantas 

Guerra Barreto, Tomás Choqueta Toledo de Arruda 

15.11 Antonio Carlos Dias Maciel, Bianca Malafaia 

Castro 17.11 Mariana de Carvalho Paiva e Thielpo de 

Benites Bertola Gonçalves. A todos e todas, um 

abraço carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Juizes 4.1-7; Salmo 123; I 

Tessalonicensses 5.1.11; Mateus 25.14-30. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Isabel (manhã) Alouysio (noite) 

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

http://br.wccm.com.br/

