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Domingo, 3 de Julho de 2016 
14° Domingo no Tempo Comum 

“Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim; sê tu, Senhor, o meu auxílio.” (Salmo 30.10) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Solo/Coro 

À procura do crer 
Porque meus olhos Te viram, 
Quero voltar a Te ver, 
Te  vi ainda menino, 
Tão perto meu ser do Teu ser 
Hoje me sinto sozinho, 
Oh Deus, me ensina o carinho, 
Oh Deus, dá-me a graça de crer. 
Dá-me um olhar cristalino, 
Que em tudo, tudo Te vê. 
Revolve sombras e medos 
Que anuviam todo o meu ser 
Oh Deus, ilumina o  caminho 
Oh Deus, dá-me a graça de crer. 
Neste domingo de inverno, 
Um dia a mais no viver, 
Oh Deus, suplico-te a benção: 
Me  ajuda a encontrar o meu ser, 
Oh Deus, suplico-te a graça, 
Suplico-te a graça de crer.  
{Edson Fernando} 
 
Canto:  HE  377 “Confiança em Cristo” 
  

CONFISSÃO 
 
Leituras bíblicas: Salmo 30  {p.763} 
Solo 
Convite ao Silêncio  

Humildade 
Resigne-se de sua insuficiência e reconheça sua 
insignificância para o Senhor. Quer você entenda isso, ou 
não, Deus o ama, está presente em você, vive em você, 
habita em você, chama você, salva você e lhe oferece 
entendimento e compaixão que não se compara a nada 
que você algum dia tenha encontrado num livro ou ouvido 
num sermão.  {Thomas Merton} 
 
Canto: HE 91 “Hora bendita” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
Leituras Bíblicas: 2 Reis 5.1-14 {p.471}, Gálatas 6. (1-6) 7-16 
{p.1541},  e Lucas 10.1-11, 16-20 {p. 1353}. 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 
Convite à mesa   

Mil razões para viver 
Faze com alma o que na vida te for dado  fazer. Mas não 
esqueças nunca de integrar-te nos grandes planos de Deus. 
Vive o mistério da Criação fazendo de cada dia um cântico 
das criaturas 
E tendo a confiante audácia de exercer tua incrível missão 
de co-criador. Vive o mistério da Encarnação Redentora 
imitando o Filho de Deus que se esqueceu de Si – de sua 
glória, de seu poder – para assumir de cheio os problemas 
dos homens de quem se fez irmão. Vive o mistério da 
Eucaristia unindo-te às missas que restabelecem o 
equilíbrio do mundo e sabendo que só se une ao Cristo, na 
Comunhão, quem se torna um com seus irmãos.    

{Dom Hélder Câmara}  
 
Pai Nosso e Partilha 
Consagração dos Elementos 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Mulheres: Não  busques  a água; mostra apenas que  estás 
sedento, e a  água jorrará  ao  seu redor.  {Rûmî}   

 
Homens: Eu tenho sede de uma fonte, eu tenho sede de 
uma fonte em Minh ‘alma. { antiga canção evangélica} 

 
 
Canto: HE 297 “ Rocha Eterna” 
 
 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
Benção Final  
Tríplice Amém 
 

 



 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) 

 

 

Sociedade civil promove Vigília da Dignidade em agosto, 
no Rio de Janeiro. 

Em resposta ao atual cenário de desconstrução do princípio 
de igualdade entre todas as pessoas e a natureza - baseado 
em preconceitos, xenofobias, discriminações, 
patriarcalismos e ações de retiradas de direitos universais, 
além do uso da força e a orientação do Estado para este fim 
-, a sociedade civil brasileira e internacional promoverá, no 
dia 1 de agosto, uma grande Vigília da Dignidade, no Rio de 
Janeiro, cidade que recepcionará os Jogos Olímpicos 2016. 
A atividade abrirá o calendário do movimento “Rio 2016: 
Jogos da Exclusão”, que promove atos entre os dias 2 e 5 de 
agosto também no Rio. Afirmando a dignidade dos seres 
humanos e do planeta Terra e defendendo os direitos 
humanos, as instituições e movimentos sociais convocam 
todos e todas para somarem suas vozes à 
iniciativa: “Sejamos no RIO a revelação de que o verdadeiro 
Espírito de Paz entre os Povos, de Dignidade e de Direitos, 
que um dia foi o ideal olímpico, está de fato em nossas 
mãos civis e em nossa vontade de responsabilidade pelo 
futuro”.Globalmente e no Brasil estão envolvidos diversos 
atores de diferentes países e territórios, que se  juntarão à 
Vigília da Dignidade, ponto de acolhida de todas as 
expressões: das populações deslocadas (refugiadas, pelas 
guerras, pelo modelo de desenvolvimento para poucos), 
das mulheres, das crianças, das diversas orientações sexuais 
e identidades de gênero, dos negros e negras, dos povos 
indígenas, dos amantes das cidades e do campo, dos que 
têm fé e dos que não têm e daquelas pessoas mobilizadas 
em movimentos sociais - todas e todos a enviar seu “fogo 
simbólico” à Tocha na Vigília da Dignidade  (Veja a matéria 
completa no nosso mural) 

AGRADECIMENTO: O grupo de Meditação cristã agradece a 

Igreja Cristã de Ipanema por ceder o espaço do templo, no 

dia 25 de junho, para a linda palestra  ministrada pelo 

Pastor Bruno Oliveira.  Todos os núcleos da Meditação 

cristã do Rio Janeiro estiveram reunidos, num momento de 

profunda espiritualidade.  

ESPAÇO ICI - VIDIGAL:  As aulas de violão aos domingos 

pela manhã,  de 9 às 10h,  estão ficando famosas  nas 

cercanias da casa de D. Linda. Atualmente estamos com um 

grupo de 7  a 10 meninas que têm estudado violão com o 

professor Samuel. As alunas  tem idades de 8 a 12 anos e  

ainda uma jovem  de 19 anos. Todas muito aplicadas. Além 

das aulas, exercitam as lições de domingo  pelo menos três 

vezes por semana e o fazem de modo solidário. Pelo fato de 

algumas ainda não possuírem o instrumento, o 

compartilham em duplas.  Agradecemos aqueles que 

doaram violões para as aulas de  Música no Vidigal! 

Agradecemos ao Pastor Samuel pela condução das 

mocinhas!  

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Será na próxima quarta-feira às 15h 

na residência da nossa irmã Lizette Pinhão na Rua Rita 

Ludolf, 17, ap 301 – Leblon. Participe! 

CORO MYRZA WANDERLEY: No próximo dia 15, às 18h30, o 

Coro Myrza Wanderley se apresentará no Salão Leopoldo 

Miguez da Escola de Música da  UFRJ.Todos são convidados 

e a entrada é franca. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Luisa Mello Mattos 

de Castro Costa; Dia 5.07 Isabela Marchon, Dia 6.07 Ulima 

Fuentes de Araújo; Dia 7.07: Artur Neves Barbosa Trevisan 

e Julia Simões Danneman. Recebam um abraço carinhoso 

da ICI! 

 LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO:   

Amós 7.7-17, Salmos 82, Colossenses 1.1-14 e Lucas 10.25-

37.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

Hoje: Lya (Manhã) e Dimas (Noite).  Próximo domingo: 

Isabel (Manhã) e Rute  (Noite).

 


