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Domingo dia 10 de janeiro de 2016 
Batismo do Senhor 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 

 Prelúdio 
 Oração de Abertura           {Thomas Merton} 

Senhor meu Deus, 
não sei para onde vou. 
Não vejo o caminho em frente, 
nem sei ao certo onde ele findará. 
Na verdade nem me conheço 
e o fato de pensar 
que estou a seguir a Tua vontade 
não quer dizer que eu esteja a ser-lhe fiel. 
Mas creio que o desejo de Te agradar 
Te agrada realmente. 
E espero manter este desejo 
em tudo quanto fizer. 
Espero jamais fazer qualquer coisa 
alheia a esse desejo. 
Sei que, se agir assim, 
Tu me conduzirás pelo caminho certo, 
embora eu nada possa saber sobre ele. 
Por isso, sempre confiarei em Ti, 
mesmo que me sinta perdido 
ou às portas da morte, 
nada recearei, 
pois Tu estás sempre comigo 
e nunca me deixarás sozinho. 
HINO: 104 – Louvor ao Trino Deus 
 
CONFISSÃO 

 Leitura Bíblica: Salmo 29 {p. 762} 

 Solo 
Tudo o que vive é pulsação do sagrado. 
As aves do céu, os lírios dos campos...  
Até o mais insignificante grilo, no seu cricri rítmico,  
é uma música do Grande Mistério. 
É preciso esquecer os nomes de Deus que as religiões 
inventaram para encontrá-lo sem nome  
no assombro da vida.                                    {Rubem Alves} 

 Hino: 111 - Louvor e Glória  (manhã) 

 Louvor (noite)  

  

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 Leituras Bíblicas: Isaías 43.1-7 {p. 971}, Atos 8.14-
17 {p. 1439},  Lucas 3.15-17, 21-22 {p. 1336/7}. 

 Mensagem 
 
COMUNHÃO 

 Convite à mesa 
Não te deixes destruir... 
Ajuntando novas pedras 
e construindo novos poemas. 
Recria tua vida, sempre, sempre 
Remove pedras, planta roseiras e faz doces. Recomeça. 
Faz de tua vida um poema. 
E viverás no coração dos jovens 
e na memória das gerações que hão de vir. 
Esta fonte é para uso de todos os sedentos.  
Toma a tua parte. 
Vem a estas páginas 
e não entraves seu uso aos que têm sede. 
                                                                                          {Cora Carolina} 

 Pai Nosso 

 Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você   
não conhece  como eu mergulhei.  Não se preocupe em  
entender,  viver ultrapassa  qualquer  entendimento. 
                                                                                        {Clarice Lispector} 

 Hino: Mais Perto da Tua Cruz HE 325 

 Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu damos. Amém.” 

 Avisos e agradecimentos 

 Bênção Final 

 Tríplice Amém 
 

 

 

 

 

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

TEMPO COMUM – PRIMEIRO PERÍODO – O Batismo do Senhor marca o primeiro domingo deste 

período e a Transfiguração, o último, que é o domingo precedente à Quaresma. A cor litúrgica usada 

no Tempo Comum é a verde, com exceção do branco que é usado no Batismo e na Transfiguração do 

Senhor. A festa do Batismo do Senhor revela, ao mesmo tempo, quem é Jesus e qual a sua missão. Ele 

é o Messias que está a serviço da liberdade e da vida do povo. Celebrando comunitariamente nossa fé, 

somos convidados a dar-lhe expressão concreta, fazendo nosso o compromisso de Jesus com a 

libertação de todos os oprimidos e marginalizados. 

CAPICI – Nossa clínica de atendimento psicanalítico e psicológico estará reiniciando seus atendimentos 

a partir de amanhã após o recesso de final de ano.  Os agendamentos são feitos de 2ª. a 6ª. feira de 

9:00hs às 15:00hs através do telefone: 2287-8144, pelo e-mail da igreja: icirio@uol.com.br e também 

pelo watsapp da igreja: 98489-8588.  Pedimos aos membros da Igreja que divulguem nosso trabalho 

que já completou 1 ano e já se encaminha para o segundo.   

MEDITAÇÃO CRISTÃ – Lembramos que Alouysio continuará dirigindo o grupo de meditação cristã 

todas às segundas-feiras às 20:00hs.  Divulgue também este trabalho tão importante da ICI. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Victor Velasco Roland da Silva, Julia Temke, Cristyane Nunes 

lima Duque Estrada; dia 11: Luiz Carlos Cardoso Valdez; dia 13: Suzana Rios Coutinho; dia 14: Rosa 

Dulce de Mara Vianna Motta, Liliane Viana P. Alves de Souza; dia 15: Eneida Furtado.  Aceitem o 

abraço carinhoso da Igreja Cristã de Ipanema. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Isaías 62.1-5, Salmo 36.5-10,              

1º Coríntios 12.1-11, João 2.1-11. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 

Alouysio. 

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

“No princípio, era o Sentido 
E o Sentido estava com Deus 

E o Sentido era Deus. 
No princípio estava o Sentido com Deus. 

Todas as coisas foram feitas por Ele 
E sem Ele nada se fez de quanto foi feito. 

No Sentido estava a vida 
E a vida era a luz dos homens. 

......................................... 
E o Sentido se fez carne  

E armou tenda entre nós. 
E nós vimos a sua glória, 

Glória do Unigênito do Pai 
                                   Cheio de graça e de verdade” (cf. Jo 1,1-4.14). 
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