“Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às
palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos”.
(Salmo 78.1-2)
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Domingo, dia 09 de junho de 2013.
LITURGIA
ADORAÇÃO
. Prelúdio
. Solo: Lizette (manhã) - Cláudia (noite)
LITANIA
Dirigente: O cristão vive não em si mesmo, mas em
Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um
cristão.
Congregação: Os que amam profundamente, jamais
envelhecem; podem morrer de velhice, mas morrem
jovens. O amor é a imagem de Deus, mas não uma
imagem da vida. É, isto sim, a verdadeira essência de
toda a natureza divina, que folga em bondade.
Martinho Lutero
. Canto: Intentos de Deus – HE 414
. Oração:
CONFISSÃO
. Leitura bíblica: Sl 146
. Solo: (manhã)
. Momentos de silêncio e oração
Solo: Lizette (manhã) - Cláudia (noite)
LITANIA
Embora a seca seque as fontes e os rios
E os campos fiquem esturricados,
E o gado morra de sede e de fome,
E as queimadas devorem os pastos,
E os machados transformem florestas
Verdes em desertos áridos,
E os palácios estejam cheios de corruptos,
A despeito disso minha alegria
Continuará a florir
E farei poemas diante do Impossível.
Hc 3:17-18 – paráfrase
. Canto: A Santa Peleja – HE 422

EDIFICAÇÃO
. Leituras bíblicas: I Rs 17.8-16 (17-24), Gl 1.11-24, Lc
7.11-17.
.Mensagem
COMUNHÃO
. Convite à mesa
CONSAGRAÇÃO
Ó Deus: assim como os discípulos ouviram as palavras
de promessa de Cristo, e passaram a comer o pão e a
beber o vinho na dor de uma saudade e na alegria de
uma esperança, concede que ouçamos tuas palavras,
pronunciadas junto a cada coisa do nosso dia-a-dia.
[...] E que estas dádivas sacramentais nos façam
lembrar daqueles que não as recebem, que têm sua
vida cortada, cada dia, no pão ausente da mesa;
na porta de prisão, de hospital, de asilo que não se
abre; na criança triste, pé sem sapatos, olhos sem
esperança. [...] Também Cristo foi sacrificado. E que
aprendamos que participamos do sacrifício salvador
de Cristo participando do sofrimento dos seus
pequeninos. Amém.
(Rubem Alves, Creio na Ressurreição do Corpo)
. Pai Nosso
. Partilha
LITANIA
Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei
um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o
SENHOR Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas
perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um
pastor que faz o que é certo. Ezequiel 34.15-16
. Canto: “Igreja, Alerta!” HE 203
. Recolhimento dos dízimos e ofertas
. Avisos e agradecimentos
. Bênção final e tríplice amém.

NOTAS IMPORTANTES
REUNIÃO DO CONSELHO – O Rev. Edson convoca os presbíteros e presbíteras para a reunião
do Conselho da Igreja amanhã às 20:00h, pontualmente.
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI
– A Presidente do Conselho Consultivo do CREI
– Vera Gilda de Azevedo Araújo convoca os
membros do Conselho Consultivo para a reunião bimestral amanhã às 17:30h.
QUER SE TORNAR MEMBRO EFETIVO DA ICI? Você que frequenta nossos cultos como membro afetivo e queira tornar-se membro efetivo,
procure um dos diáconos ou diaconisas de
plantão, dando seu nome e telefone de contato. Será muito bem vindo. Os novos membros
serão recebidos em agosto, mês do aniversario
da ICI.
UM OUTRO ENVELHECER É POSSÍVEL - É o tema
da palestra que teremos a oportunidade de
ouvir na domingo, dia 30 de junho, no culto da
manhã, a ser proferida pela socióloga Lúcia
Ribeiro.
CONCERTOS DE DOMINGO NA ICI - No último
domingo do mês, dia 30 de junho, às 18h, estamos convidados a assistir um belíssimo concerto musical na ICI. Com a presença de , no
contra baixo e Cláudia... ao piano. Imperdível!
TRABALHO INFANTIL DA IGREJA CRISTÃ DE
IPANEMA - Visite e curta a página Crianças da
Igreja Cristã de Ipanema no Facebook. Dê suas
sugestões, dê o seu recado.
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã é dia de classe
Paul Tillich. Estudaremos a segunda parte do
livro " Deus a procura do homem": Revelação.
CLASSE INFANTIL TIA EUNICE SIMÕES - As palavras da placa em homenagem à tia Eunice
foram escritas pelo Rev. Jovelino Ramos: O
nome Eunice vem de dois termos gregos, a saber: EU = bom e NIXE = vitória. Assim é Eunice
Pereira Rodrigues Simões: em tudo e para todos
nós da Igreja Cristã de Ipanema um vitorioso
exemplo de bondade, fé e perseverança no serviço à causa de Cristo. Uma professora que

marcou gerações. A ela a saudação do Mestre:
Bem está, serva boa e fiel! {Mt25:21}. Igreja
Cristã de Ipanema, 02 de junho de 2013
SÃO MORITZ – Um grupo representativo de
nossa igreja encontra-se desde 6ª. feira no Encontro Ecumênico da ICI. Deverão retornar
hoje após o almoço. Que Deus os acompanhe
na viagem de volta.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 11: Bruno Cabús Marchon; dia 12: Nelusha Fuentes
Ribeiro Silva de Araújo; dia 15: Vera Gilda de
Azevedo Araújo. A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas
bênçãos.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da
próxima quarta-feira, dia 12, será na residência
da Vera Penteado. O horário: 15:00h. O endereço: Rua Humberto de Campos, 366 apto 604
– Ipanema.
AMÓS BOIADEIRO – As pessoas que estiverem
interessadas em acessar o blog do rev. Sergio
Duarte deverão fazê-lo através do seguinte
endereço: www.amosboiadeiro.blogspot.com
Nele encontraremos mensagens semanais do
rev. Jonas, como também a colaboração do
rev. Edson e algum conteúdo para a reflexão
diária.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Isabel; noite: Marcelo; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: Alouysio.

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...

Nossas celebrações ocorrem sempre aos domingos:
às 10:30h e 19:00h
Por favor desligue o celular
antes mesmo de entrar no templo.

Uma ótima semana e que Deus
seja contigo!

