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Domingo, 9 de outubro de 2016 
28° Domingo no Tempo Comum 

“Vinde e vede as obras de Deus: tremendos feitos para com os filhos dos homens!” (Salmo 66.5) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 
 
Dirig: Ó Deus, Tu fizeste o mundo e tudo o que nele há;   
criaste-nos para viver como família, cuidando e nutrindo 
cada um de nossos passos. 
Cong: Ajuda-nos a quebrar os muros que nos dividem. 
Dirig: Ó Deus, frequentemente nos sentimos divididos 
em nosso pensamento, em  nossas ações e sonhos. 
Ajuda-nos a experimentar a unidade do Espírito Santo. 
Todos: Que possamos todos, com o poder que vem da 
graça, quebrar todos os muros que nos separam.  
 
Canto:  HE 121 “ Exaltai o Senhor” 

CONFISSÃO 
 
Leituras bíblicas: Salmo 137  {p. 854} 
Solo/Coro 
Momentos de Silêncio 
 
Ó Deus, Tu estás entre nós como Mãe amorosa. 
Pobres, estrangeiros, agora nos voltamos para Ti: 
Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. 
Tua vida abundante atrai nossa vidas, 
Agora nos voltamos para Ti: 
Cristo, tem misericórdia. Cristo, tem misericórdia. 
Ó Deus, cujo reino de paz nos convida à justiça: Senhor, 
tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. 

Canto: HE 325 “Mais perto da cruz” (manhã) 

Momentos de Louvor (noite) 

EDIFICAÇÃO 
Leituras bíblicas: AT: Jeremias 29.1,4-7{p.1037}; NT: II 
Timóteo 2.8-15 {p.1574} e Lucas 17.11-19 {p. 1368}.  

Mensagem 
 
 
 

 
 

 
 
 

COMUNHÃO 
 
Convite à mesa 

... Conversão não se dá na periferia do ser 
não é tão somente uma troca de rótulo 
não é aderir a nenhum credo. 
... Conversão é descobrir o amor e ser descoberto por 
ele 
e ficar encantado pelos pequenos dons, respirar 
caminhos. 
Sorver goles de água fresca, 
Olhar a vida com os olhos de quem a aceita 
E, por isso, dispor-se ao encontro com o outro. 
Chorar com quem chora e alegrar-se com quem se 
alegra. 
Compartilhar com todos as aflições e o sorriso de 
todos... {Eraldo Maia} 

 
Consagração dos elementos 
Pai Nosso e Partilha 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 
Ó tu, que és único como o sol, vem! 

Sem ti, o jardim e as folhas empalidecem, vem! 
O mundo sem ti é pó e cinzas. 

Este banquete, estes regozijos sem ti perdem o vigor, 
vem! {Rûmi} 

 
 
Canto: HE 477 “Comunhão Divina” 
 
Consagração dos dízimos e ofertas 
Avisos e Agradecimentos 
 
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) 

 

 

ATUALIZAÇÃO DAS NOSSAS CONTRIBUIÇÕES: As 
dificuldades financeiras porque passa nosso país atingem 
também a nossa Igreja Cristã de Ipanema. Desde  o começo 
do ano  temos visto nossas contas fechar com algum déficit. 
De outro lado, nossas pequenas reservas estão sendo 
exauridas para socorrer as necessidades mais prementes do 
CREI, não obstante o esforço da tesouraria do CREI na busca 
do equilíbrio das contas.  Em função desse quadro 
apelamos aos membros efetivos e afetivos que, num 
espírito de solidariedade responsabilidade com a ICI, 
atualizem suas contribuições. Informações detalhadas 
sobre nossas receitas e despesas encontram-se afixadas no 
mural. 
 
VOX IN VIA: Hoje, segundo domingo do mês, teremos a 
presença da orquestra do grupo Vox in Via. Que sejam 
todos e todas muito bem vindos(as)!  
 
SAUDADES DE TIA EUNICE: Chorar ou celebrar? Após o 
regresso de longa viagem, longe do computador e 
mensagens de  parentes e amigos, Joan e eu nos 
deparamos com a notícia da partida da querida Tia 
Eunice. À  família enlutada, e à comunidade da ICI,  a nossa 
intensa e profunda solidariedade. Trata-se de hora pesada e 
difícil para os muitos amigos dela. Impossível evitar a 
tristeza. Impossível negar a saudade. Impossível resistir às 
lágrimas. Ao mesmo tempo, em silêncio e em prece, 
sentimos ouvir a voz dela, agradecendo as expressões de 
dor, mas também admoestando-nos a celebrar a sua 
promoção à glória eterna,  "onde tudo é paz e amor", 
selada  com a palavra decisiva e final do Senhor da Seara: 
"Bem está serva amada e fiel: sobre o pouco foste fiel, 
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor." 
(Mateus 25:21). Revigorados pelo exemplo da sua jornada 
de fé, amor e dedicação à causa de Deus, e firmes na 
mesma esperança,   prossigamos com aquela saudade. 
{Reverendo Jovelino e Joan} 
 
ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ: Nosso 
encontro será entre os dias 21 e 23 de outubro no Hotel 
São Moritz. Faça sua inscrição ainda hoje com a Rute no 
culto da noite ou com os diáconos de plantão no culto da 
manhã. Valor da inscrição: R$ 30,00. Não deixe para a 

última hora! Confira os preços: R$ 540,00 – solteiro; R$ 
460,00 por pessoa em apartamento duplo; R$ 420,00 por 
pessoa em apartamento triplo ou quádruplo. Cortesia de 2 
crianças até 12 anos no mesmo apartamento dos pais. As 
condições de pagamento ficaram ainda mais facilitadas. 
Parcelamento no cheque em 3 vezes: o 1º para o dia 
21/10, e os demais para 30 e 60 dias. O valor da van por 
pessoa é R$ 100,00. Ligar para Rodolfo no escritório do 
hotel (2239.4445) para proceder com os pagamentos da 
estadia. 
 
SEMINÁRIO SOBRE O ISLÃ -  Na última segunda- feira de 
outubro, dia 24, o Programa de Estudos Avançados em 
Ciência e Religião da Universidade Candido Mendes, 
promove o seminário: Islã: fundamentalismos e místicos 
sufis, com a presença de Candido Mendes, Marco Luchesi, 
Faustino Teixeira e Luiz Alberto Gomez de Souza.  O evento 
acontece na Universidade Candido Mendes, no salão 
Marques do Paraná, à rua da Assembléia, 10,  42. andar, 
Centro, Rio de Janeiro.  
 

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ: Na classe Paul 
Tillich de amanhã, o Pastor Edson  apresentará as ideias 
principais do livro  O Pai Nosso de Rubem Alves. O livro foi 
escrito em 1987 e é um dos textos teológicos mais belos do 
teopoeta  mineiro.  Logo após a classe Paul Tillich, 
Meditação Cristã sob a direção do diácono Alouysio.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA- HOJE: Ricardo Florentino 
Miguez de Mello, Carolina Clark Florentino; dia 11.10: 
Angela Cristina Storino Penteado, Nicholas Tomazetto 
Marchon. Dia 12.10: Valéria Macedo Teles, Nehemias 
Cardoso Rubim e Fraderico Araújo Lima D. Estrada e dia 
14.10: Tereza da Silva Brito.  Um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Jeremias 31.27-34; Salmo 119.97-104, II 
Timóteo 3.14-4.5 e Lucas 18.1-8. 
 
DIÁCONOS DE  PLANTÃO: Hoje: Isabel e Dimas 
(Noite)P.domingo: Samira(manhã) e Alouysio(noite).

 
 


