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Domingo, 06 de agosto de 2017 
18º Domingo do Tempo Comum 

“Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas.” {Salmo 17.8a,b} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                     {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro “Santo! Santo! Santo!” 

Salmo 96 
Canta e desperta! 
Canta o que nunca foi cantado 
Uma nova canção 
Para Deus, de Deus, como Deus! 
Dá-te conta do milagre diário 
Alegre-se o céu e rejubile-se a Terra 
E murmurem os mares à vitalidade do Senhor. 
Como as ondas que quebram em canto 
Num respirar que não é de ar, mas de água. 
Sons do respirar do ciclo que se fazem música. 
Respirar é um fluxo de Deus 
É Deus que entra e sai, 
Que acaricia o que tem que ser nutrido 
E o canto que nada mais é do que o som 
Do respirar quando apaixonado. 

{versão judaica} 
 

Canto: HE 341  “Segurança e alegria”   
                          

CONFISSÃO 
 

MOMENTO DE SILÊNCIO E VOLTA À FONTE 
Leitura Bíblica: Salmo 17. 1-7,15 {pg. 752} 
Solo                                           {Lizete Pinhão – manhã} 

As fontes 
Um dia quebrarei todas as pontes 
Que ligam o meu ser, vivo e total, 
À agitação do mundo do irreal 
E calma subirei até às fontes. 
Irei até às fontes onde mora        
A plenitude, o límpido esplendor 
Que me foi prometido em cada hora 
E na face incompleta do amor. 
Irei beber a luz e o amanhecer, 
Irei beber a voz dessa promessa 
Que às vezes como um voo me atravessa, 
E nela cumprirei todo o meu ser. 

                           

                         {Sophia de Mello Breyner Andresen} 
Coro “Pai Nosso” 
Canto: HE 297 “Rocha Eterna”                                                     
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 34 “Sim, teu amor quebranta                 
                                           meu coração” 
             Cancioneiro 30 “Adorador” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
Leituras Bíblicas: Gênesis 32. 22-31 {pg.47}; 

Romanos 9.1-5 {pg.1488}; Mateus 14.13-21 
{pg.1268} 

Mensagem 
Coro “Cordeiro de Deus” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Oração do abandono 
Meu Pai, 

Entrego-me a ti, 
Fazei de mim o que for de teu agrado. 

O que quiseres fazer de mim, eu te agradeço. 
Estou pronto para tudo, aceito tudo, 

Desde que tua vontade se realize em mim, 
Em todas as tuas criaturas, 

Não desejo outra coisa, meu Deus. 
Deponho minha alma em tuas mãos, 

Eu te dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, 
Porque te amo 

E porque, para mim, é uma necessidade de amor dar-me 
E entregar-me em tuas mãos, sem medida, 

Com uma confiança infinita, pois és meu Pai. 
{Charles de Foucauld} 

Pai Nosso e Partilha  
Canto: Cancioneiro 36 “Buscai primeiro o Reino  

                              de Deus” 
Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 

 

CONSAGRAÇÃO 
 

Musicar  
Senhor, faze de mim um instrumento de tua música.  

Onde há silêncio que eu leve o si.  
Onde houver dor que eu leve o dó.  
Onde há a lágrima que eu leve o lá.  

E onde houver trevas que eu leve o sol. 
                                                      {Carlos Rodrigues Brandão} 
 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 132 “Louvores a Deus” 

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

 

Avisos e agradecimentos 
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) 

 

PARABÉNS IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA: 
Neste mês de agosto celebramos 55 anos de vida da 
nossa igreja. Hoje pela manhã alguns dos nossos 
fundadores contarão algumas boas historias e estórias 
sobre os primeiros anos da então Igreja Presbiteriana 
de Ipanema.  
 
ENTRA NA RODA COM A GENTE TAMBÉM: 
Hoje, às 18h, o pastor Edson terá uma conversa com 
aqueles e aquelas que tiverem interesse em se tornar 
membros da nossa comunidade. A recepção dos 
novos membros aconterá no 3º domingo do mês do 
aniversário. 
  
BERGMANN NA CLASSE PAUL TILLICH: Na 2ª 
feira passada vimos a primeira parte do clássico 
“Fanny e Alexander” de Ingmar Bergmann. No 
encontro de amanhã, assistiremos a segunda parte do 
filme e logo em seguida teremos o debate.  
 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Rev. Edson 
convoca o Conselho de Presbíteros e Presbíteras da 
Igreja Cristã de Ipanema, para reunir-se nesta 2ª feira, 
dia 07 de agosto, às 20h, pontualmente na igreja. 
 
PRAZO FINAL PARA O ENCONTRO EM SÃO 
MORITZ: Este 1º domingo do mês é o prazo final 
para que, aqueles que desejam ir de transporte da 
igreja, sinalizem à comissão do encontro. O evento 
acontecerá entre os dias 25 e 27 de agosto. 
Inspirados pela comemoração dos 500 anos da 
Reforma protestante, o tema do encontro da ICI no 
Hotel São Moritz será: Na fé, somos livres de tudo e de 
todos; no amor, servos de tudo e de todos. 
Os valores incluem duas diárias:  
Inscrição: R$ 30,00 
Solteiro - R$ 490,00 
Apartamento Duplo - R$ 400,00/pessoa 
Apartamento Triplo/Quádruplo - R$ 357,00/pessoa 
Cortesia de 2 crianças até 12 anos no aptº dos pais. 
Formas de pagamento: Parcelado em até 3 vezes com 
cheques pré-datados (agosto, setembro e outubro). 
Reserve este fim de semana! Inscrições: Solange Roxo. 
 
COMUNIDADE MUNDIAL PARA MEDITAÇÃO: 
Você conhece a Comunidade Mundial para a 
Meditação? Você sabia que a meditação é uma das 
práticas mais antigas da tradição cristã? Sob a 
coordenação de Ana Fonseca, no próximo sábado, dia 

12 de agosto, às 15h30, aqui em nossa igreja, 
teremos oportunidade de explorar todas essas 
questões e teremos um tempo para prática da 
Meditação. Haverá um lanche no final. Participe 
trazendo um comestível que você goste.  
 
REUNIÃO DOS CONSELHOS CONSULTIVO E 
FISCAL DO CREI: A presidente Eny Almada convoca 
os conselhos consultivo e fiscal do CREI para reunir-se 
amanhã, dia 07, às 18h, aqui na Igreja.  
 
O SILÊNCIO DA ALMA: A cada momento, nossos 
pensamentos, medos, fantasias, esperanças, raivas e 
atrações, estão todos surgindo e desaparecendo. Nos 
identificamos, automaticamente, com esses estados, 
sejam eles passageiros ou, compulsivamente 
recorrentes, sem pensar no que pensamos. Quando o 
silêncio nos ensina o quão transitórios e, portanto,  
pouco confiáveis, são na verdade esses estados, 
confrontando-nos com o terrível questionamento de 
quem somos nós. No silêncio precisamos lutar com a 
terrível possibilidade de nossa própria irrealidade. 
O pensamento budista faz dessa experiência, 
denominada anatman ou, o “não eu”, um dos 
principais pilares de sabedoria em seu caminho de 
libertação do sofrimento e, um de seus meios de 
iluminação essenciais. Incentiva-se o praticamente 
budista a buscar essa experiência da transitoriedade 
interior e, em vez de fugir dela, mergulhar nela de 
cabeça, assim como fizeram, Meister Eckhart e os 
grandes místicos cristãos. (confira o texto de Laurence 
Freeman na íntegra no mural da ICI). 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 06.08 João 
Ricardo Penteado Gonçalves 09.08 Elmo Mendes, 
Laura Carijó Lucas, 10.08 Daniel Lobo Oliveira 
Maciel, Pedro Camargo Roscio 11.08 Carlos 
Sant’Anna 12.08 Céfas Augusto Araújo Dourado, 
Maria Angélica Marques Gouvêa, Pedro Telles Pinto, 
Vera Maria Maranhão Carijó. A todos e todas, um 
abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Gênesis 32.22-31; Salmo 
17.1-7, 15, Romanos 9.1-5; Mateus 14.13-21. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite) 
Próximo Domingo: Isabel (manhã) Alouysio (noite) 


