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Domingo, 21 de Agosto de 2016 
21° Domingo no Tempo Comum 

“Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento; do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores 
constantemente.” (Salmo 71.6 ) 

 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Solo/Coro 

Acolhida 
 
No céu se desdobra a glória de Deus! 
O firmamento proclama seu poder criador. 
Na seqüência dos dias e das noites, 
flui um anúncio, transmite-se uma mensagem. 
Sem palavras nem discursos, 
não se ouve nenhuma voz. 
Entretanto, o seu murmúrio ecoa por toda a terra, 
o seu ritmo se propaga até os confins do universo. 
Lá armou o Senhor uma tenda para o sol. 
Como o esposo, ao sair de quarto nupcial,  
como o herói alegre e destemido,  
assim é o sol quando se levanta, 
para percorrer o céu de um extremo ao outro. 
Nada há quem escape ao seu calor ardente. 

{Francisco Teixeira e Carlos Mestres, Salmo 18} 
 

Canto: HE 129 “Glória à Trindade” 
 

CONFISSÃO 
Leituras bíblicas: Salmo 71.1-6  {p.798} 
Solo 
Momentos de Silêncio 

A doação  
A lei íntima de Deus de Deus é a infinita doação. Ele 
estabeleceu como lei do nosso ser a comunicação de nós 
mesmos, e assim é que o melhor modo de amar a si mesmo 
é amar os outros. É na atividade desinteressada que melhor 
realizamos a  nossa capacidades de ser e de agir.   {Thomas 
Merton} 
Canto: Cancioneiro 88  “Orar é amar”  
Momentos de Louvor  

 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

Leituras Bíblicas:  
Jeremias 1.4-10 {p.997}, Hebreus 12.18-29{p.1596} e Lucas 
13.10-17{p.1362} 
Mensagem 

 
 

COMUNHÃO 
 

Deus cuida 
O ETERNO, meu pastor, não me falta. 
Aos prados verdes me leva a repousar, 

aos regatos de águas mansas me ajuda a retornar 
e, assim, restaura as minhas forças. 

Por veredas planas/seguras me conduz 
como convém ao seu nome: ETERNO Pastor. 

Ainda que eu ande por vales sombrios/tenebrosos, 
não sinto medo: tu vais/estás comigo. 

Teu bastão e teu cajado me apascentam. 
Estendes diante de mim uma mesa farta, 
ofereces-me asilo em território inimigo. 

Perfumas-me a cabeça com bálsamo 
e generosamente enches o meu cálice até que transborde. 

Tuas bondade e misericórdia me escoltam 
todos os dias da minha vida; 

até que eu retorne à casa do ETERNO 
para lá habitar por dias sem fim. 

{Luiz Carlos Ramos} 
Convite à mesa 
Pai Nosso e Partilha 
Consagração dos Elementos 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
“Tudo vem de Ti, Senhor e do que é teu to damos.” 

 
Canto: HE 126  “Sol da minha alma” (1ªmelodia) 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Avisos e Agradecimentos 

Bênção Final   
Oficiante: Sobre nossos corações e nossas casas;  
Comunidade: A Bênção de Deus!  
Oficiante: Em nossas idas e vindas;  
Comunidade: A Paz de Deus!  
Oficiante: Em nossa vida e paixão;  
Comunidade: O Amor de Deus!  
Oficiante: Em nossa despedida e até o novo começo;  
Comunidade: Os braços de Deus nos acolham e nos 
conduzam de volta ao lar. Amém! {Comunidade de Iona, 
Escócia} 

Tríplice Amém e Abraço da Paz 
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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) 

 

 

IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL  
LANÇA CARTA PASTORAL SOBRE  ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 
2016 –  “ Firmino desabafa: – O que está havendo com a 
nossa classe política? Haverá ao menos um político que não 
aceite propina? Com facilidade reajustam seus próprios 
salários e justificam isso sem envergonhar-se! Quantos 
estão nessa tal de Lava-jato! Pô, assim não dá! CADÊ A 
ÉTICA NA POLÍTICA? O mesmo Firmino e sua esposa haviam 
contratado uma doméstica. Anos mais tarde, quando Maria 
requereu a aposentadoria, soube no INSS que Firmino não 
recolhera a contribuição dela à Previdência, como ele tinha 
prometido. – PÔ, FIRMINO, CADÊ A SUA ÉTICA? Sete 
séculos antes de Jesus, o profeta Amós clamou aos seus 
conterrâneos: BUSCAI O BEM E NÃO O MAL (Amós 5.14a). 
Amós clamou em nome de Deus para dizer a sua gente: 
Vocês se esqueceram de viver responsavelmente. Em lugar 
do bem, pratica-se mal. No comércio, os lucros são ilícitos e 
os pobres são explorados. A imoralidade, o luxo e o 
acúmulo de tesouros ofendem quem passa fome. A 
religiosidade é hipócrita. Não há sensibilidade das 
autoridades diante de quem sofre. Os humildes são 
tratados com injustiça nos tribunais e as pessoas inocentes 
são condenadas. (Amós cap. 2-5). Amós, o profeta, 
argumentou que a prática do mal levaria a sociedade da sua 
época à ruína. Se as pessoas não atuassem em favor do 
bem comum, mais cedo ou mais tarde a sociedade estaria 
fadada à ruína. Resumindo, AMÓS CLAMOU EM FAVOR DA 
ÉTICA.”  Confira todo o conteúdo da carta no sítio do Conic. 
(conic.org.br) 
 
DEUS, UMA PALAVA ESCORREGADIA -  “Há algo muito 
forte que tem a ver com a política de nossas emoções, com 
nossos afetos cotidianos que se misturam às muitas 
decisões também políticas que tomamos. Não se pode 
obrigar alguém a amar o que rejeitou e, não se pode fazer 
de conta que se ama quando de fato não se ama".  Confira 
no mural o artigo de  Ivone Gebara, filósofa, religiosa e 
teóloga.  Neste texto Ivone argumenta a inocuidade do uso 
da palavra Deus sem a mudança sincera, sem a conversão 
do coração. 
ANIVERSÁRIO DA ICI: No próximo domingo celebraremos 
os 54 anos de vida da ICI. No culto da manhã haverá uma 

linda homenagem aos fundadores do CREI. No culto da 
noite, apresentação especial do coro Myrza Wandereley. 
Prepare o seu coração!  
 
ENCONTRO DA ICI NO SÃO MORITZ:  Reserve em sua 
agenda o fim de semana dos dias 21 a 23 de outubro.  
Estaremos juntos para mais um encontro da ICI no hotel 
São Moritz.  As inscrições estão abertas com os diáconos de 
plantão.  Os preços são os seguintes: Valor do pacote (duas 
diárias): 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. Pagamento em 3x: agosto, 
setembro e outubro. 
 
CLASSE PAUL TILLICH –  As  atividades da classe Paul Tillich 
serão retomadas no dia 5 de setembro, primeira segunda-
feira do mês. No próximo ‘Notas Importantes’ 
conheceremos a programação para o segundo semestre.    
 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI -   A próxima reunião do 
Conselho da Igreja Cristã de Ipanema será na última 
segunda-feira, dia 29 de agosto. Todos os presbíteros e 
presbíteras estão convocados.  
 
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI: A próxima 
reunião do Conselho Consultivo do CREI será na última 
segunda-feira, dia 29 de agosto às 18h30. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 23.08: Zildete 
Queiroz; Dia 24.08: Paula Dannemann e Wania Dias 
Carvalho. Um abraço carinhoso da ICI!  
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO:  Jeremias 2.4-13, Salmo 81.1,10-16; Hebreus 
13.1-8, 15-16 e Lucas 14.1,7-14. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Samira (manhã) e Alouysio (noite). Próximo domingo: 
Lia(manhã) e Dimas (noite).

 


