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Domingo dia 24 de janeiro de 2016 
3º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO  
   . Prelúdio  
   . Solo 

DIANTE DO PRESÉPIO: EU SONHO  
Dir: Sonho que os homens levantar-se-ão um dia, e 
compreenderão enfim que foram feitos para viver    
juntos como irmãos. 
Cong: Sonho também nesta manhã que um dia, cada 
homem será julgado pelo seu valor pessoal e não pela 
cor da sua pele, e que todos respeitarão a dignidade da 
pessoa humana. 
Todos: Sonho ainda que um dia a fraternidade tornar-
se-á algo mais ao final de uma prece, e que será, ao 
contrário, o primeiro assunto a ser tratado na ordem do 
dia legislativo. 
   . Canto:  Louvor e Glória - Hinário Evangélico, 111 

CONFISSÃO  
   . Leitura bíblica: Salmo 19 {p. 755} 
   . Solo                                                                                               
  . Oração silenciosa  

Dir: Sonho que um dia a justiça jorrará como água, e o 
direito como um rio vigoroso. 
Cong: Hoje sonho que em todas as esferas do Estado 
entrarão cidadãos eleitos que restituirão a justiça,    
amarão a piedade e caminharão humildemente nos 
caminhos de Deus.                                                                    
Todos: Sonho que um dia a guerra terá fim, que os    
homens transformarão suas espadas em relhas de arado 
e suas lanças em podadeiras, que as nações não se   
levantarão mais umas contra as outras e não visarão 
mais à guerra.                                                                      
Dir: Sonho que um dia o leão e o cordeiro deitar-se-ão 
um ao lado do outro, que todos os homens sentar-se-ão 
sob suas parreiras  e figueiras e que ninguém mais terá 
medo. 

 Todos: Hoje sonho que todo vale será elevado, que toda 
montanha e colina serão abaixadas, que os caminhos 
desnivelados serão aplainados e que os caminhos     
tortuosos serão endireitados, que a glória de Deus se 
revelará e que toda carne, enfim reunida, há de vê-la... 

   . Canto: Hora Bendita – Hinário 91 {manhã} 
   . Momentos de louvor – Cancioneiro {noite} 

EDIFICAÇÃO  
   . Leituras Bíblicas: Neemias 8.1-3, 5-6, 8-10 {p.  671},  
1ª Coríntios 12.12-31 {p.1513},  Lucas 4.14-21 {p. 1338}.                                                                                                                                                                 

   .  Mensagem 

COMUNHÃO E CONVITE À MESA 
Através apenas de dois dedos de nossas mãos,               
acessamos por completo o único corpo                         
que nos foi dado integralmente. 
   . Pai Nosso  e Partilha 

CONSAGRAÇÃO 

Dir: Sonho que, graças a essa fé, seremos capazes de 
repelir as  tentações do desespero e lançar uma nova luz 
sobre as trevas do pessimismo. 
Cong: Sim, graças a essa fé, seremos capazes de  
apressar o dia em que a paz reinará sobre a terra   
e a boa vontade entre os homens. 
Todos: Será um dia maravilhoso, as estrelas da manhã 
cantarão juntas e os filhos de Deus bradarão em gritos 
de alegria.                          (Fragmentos de Martin L. King) 

   . Canto: Chuvas de Bênçãos – Hinário , 326 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. 
Amém. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Benção Final  
   . Tríplice amém. 

 
 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA NA REDE – Não conseguiu vir no domingo? Agora você 

pode assistir os cultos da ICI pela internet. Basta acessar nosso canal no YouTube, ICI – 

Igreja Cristã de Ipanema. As postagens são semanalmente, às terças-feiras. Divulgue 

entre seus amigos. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Lélia Olimpia Alves Coelho; dia 27: Antonia 

Maciel Soares da Silva, Carolina de Barros Costa; dia 28: Fabricio Zavarise Correia, 

Lucília Garcia Pereira Ramalho, Sandra da Silva Pereira; dia 30: Fernando Diniz 

Mundim.  Um abraço carinhoso aos aniversariantes. 

GRUPO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ – Encontro amanhã às 20:00hs, sob a orientação do 

diácono Alouysio.  

PEDIDOS DE ORAÇÕES - Mantenhamos nossas orações por nosso querido amigo e 

irmão Jether Ramalho. Jether esteve internado durante duas semanas na Casa de 

saúde Fundação Bela Lopes, em Botafogo. Graças à Deus recuperou-se aos poucos e 

encontra-se em casa desde sexta feira. Graças também pela vida de nossa querida 

Lucília, que o acompanhou em oração por todo esse período! Oremos por sua 

recuperação! De igual forma, oremos pela irmã do jovem Itamar Bento Claro, pela 

Raquel, que após cirurgia nessa semana, sofreu algumas complicações em seu quadro 

clínico. Nos mantenhamos em forte corrente de oração! Raquel encontra-se na UTI no 

momento. Que o amor de  Deus os fortaleça grandemente e os abençoe! 

ESPAÇO VIDIGAL- Oremos também por D Gisele, que submete-se à tratamento 

oncológico através de um nova tentativa  de terapia, por D. Maria das Dores, e pelos 

filhos e família de Rosana. Que Deus possa conceder a Rosana muita sabedoria no 

momento difícil que atravessam. Que a graça de Deus os ilumime! 

ESPAÇO CREI - Nosso Crei retomará as atividades escolares normalmente em 

fevereiro. Toda a equipe iniciará o planejamento pedagógico no dia 27 de janeiro e as 

crianças estarão de volta às aulas no dia primeiro de fevereiro. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Jeremias 1.4-10, 

Salmo 71.1-6, 1ªCoríntios 13.1-13, Lucas 4.21-30. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: Dimas; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

  


