
AlEGRIAÉ-.-----1 J REENCONTRAR NOSSOS AMIGOSI
. Solo
Dirigente: Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!
Ali ordena o Eterno a sua bênção e a vida para sempre! SI133
Todos: Diante do colar
- Belo como um sonho -
Admirei, sobretudo,
O fio que unia as pedras e se imolava anônimo
para que todos fossem UM ... {Dom Helder Câmara}
· Canto: Mais de Cristo HE 288

Amigoél

AlEGRIAÉ...
SABER QUE DEUS NOS AMA!
· leitura biblica:
.Soio

Dirigente: Em momentos assim, é mais fácil, baixinho,
sem palaveas em pensamento, falar dos homens a Deus,

--.--_-1;.. do Que nos metermos a falar de Deus aos homens. {Dom Helder Câmara}....,
Congregação: Quando as palavras somem,

_..J.-. __ ......-1~ '" quando os cuidados adormecem, quando nos en!regamos,
de verdade, nas mãos do Eterno,
o grande silencio nos mergulha na paz, na confiança, ,
na alegria ... Ea voz de Deus se faz ouvir! {Dom Helder Câmara}
· Canto: Eis-me convosco HE 296 {manhã}

8

lqR..~A CR1STÃ t:>6fl>AN6MA
l.Í.tu.YgiM

zo c..tesetembyO c..te 201.5
25. c..toVlAi.~o VLO tem-po comuVIA.

AlEGRIA É...
TER MOTIVOS PARA LOUVAR E AGRADECER A DEUSl
O louvor é como uma flor diante do sol: ela se abre {Jean Y. leloup}
· Momentos de louvor {noite}

AlEGRIAÉ. ..
RECONHECER QUE DEUS NOS FALA AO CORAÇÃO

. leitura biblica: Mc 9:30-37
. Mensageif(

ALEGRIA É•.•
PARTllHARMOSA MESA DE JESUS DE NAZARÉ
· Convite à mesa

Não podemos, ó Deus, perdir-te simplesmente
Que acabes com a guerra,
Pois sabemos que fizeste o mundo
De maneira Que o homem pudesse encontrar
Seu próprio caminho para a paz dentro de si
E com seu vizinho.

..

Não podemos, ó Deus, simplesmente pedir-Te
Que acabes com a inanição,
Pois já nos deste recursos suficientes
Para alimentar todo o mundo
Seos utilizarmos com sabedoria.



N~1.Fpodemos<ó Deus.pedir-Te simplesmente
Para acabar com o preconceito,

Pois já nos deste olhos
Para vermos o bem em todas as pessoas,

Bastando usá-los corretamente.

~4ã()podemos, ó Deus, pedir-Te simplesmente
Que acabes com o desespero,

Pois já nos deste o poder de eliminar
A pobreza e distribuir esperança,

Se formos capazes de usar
Nosso poder com justiça.

Não podemos, ó Deus, pedir-Te simplesmente
Que acabes com a doença,

Pois já nos deste grandes inteligências
Para pesquisar e descobrir curas,

Só nos falta usá-Ias construtivamente.

Assim, em vez disso tudo, nós te pedimos, Ó Deus,
Fortaleza, determinação e vontade,
Para fazermos e não apenas orarmos,

Para sermos e não simplesmente desejarmos.
Amém. {Jack Riemer}
. Pai Nosso e Partilha

ALEGRIAÉ.•.
SABER-SEINSTRUMENTO PARALEVAR A ALEGRIAAO OUTRO

Com Cristo eu descubro que o outro '
É sempre um irmão para mim;

Com Cristo a vida de amor se faz
De minha vida, o fim.

Aceito, pois, alegremente
A missão de viver para servir:

Faço da forma de ser do meu mestre
O caminho que devo seguir. {uma antiga canção cristã}

. Canto: Momento novo {Noite}
. Recolhimento dos dizimos e ofertas

. Bênção final e tríplice amém.
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NOTAS IMPORTANTES 

 

CULTO  DE  GRATIDÃO PELA  VIDA  DO 

PRESBÍTERO HEBER - No culto desta noite 

elevamos a Deus  um canto de gratidão pela vida 

do nosso querido presbítero Heber Paes Leal. Aos 

22 anos Heber ouviu nosso pastor Jonas pela 

primeira vez. Teve, segundo ele,  uma experiência 

transformadora. O Cristo afigurou-se-lhe tão 

perto!  Desde então Heber sempre esteve perto 

da Igreja Cristã de Ipanema. Sua arte litúrgica 

marcou nossa comunidade para sempre.  Um 

liturgo, um presbítero atuante, um artista. Sim, 

Heber foi tudo isso. Mas foi, sobretudo, um 

maravilhoso e fiel  amigo!  

GRATIDÃO POR MARIA JOSÉ MONTEIRO DE 

ALMEIDA – Também no culto da noite nos 

uniremos  à família de Maria José  Monteiro de 

Almeida, na memória amorosa de sua presença 

entre nós nos últimos quatro anos.  Obrigado, ó 

Deus, por esta filha dulcíssima, que deixou entre 

nós um rastro tão lindo de  carinho e delicadeza.   

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA – O pastor 

Edson convoca os presbíteros e presbíteras para 

reunirem-se amanhã às 20:00h, pontualmente.  

NOTÍCIAS DO CREI -  Espaço Crei:  Desapega e 
agrega pro Crei! Nosso Novo Bazar será nos dias 
16,17 e 18 de outubro.  Nos organizemos para 
participarmos desse evento especial!  Será 
também um momento para confraternização já 
que teremos também os lanchinhos de 
acompanhamento.  Divulguemos todos! 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – 

Amanhã às 18:30h estará se reunindo 

extraordinariamente.  O Presidente do Crei, 

pastor Leonardo Amorim, convoca todos os 

membros deste Conselho a estarem presentes. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima 

quarta-feira será na residência da Lizette Pinhão, 

R.Rita Ludolf, 17/301 – Leblon. 15:00hs. Participe! 

ESPAÇO VIDIGAL - No último domingo 

comemoramos o aniversário de D. Dora, que nos 

recebeu com um maravilhoso churrasco na laje 

após o culto, no dia em que completou 68 anos. 

D. Dora agradece pela lembrança dos amigos da 

ICI. Graças a Deus por sua vida e família!  Oremos 

também  pela pronta  recuperação da saúde de  

D. Maria das Dores e por D. Gisele, que  iniciou na 

última semana tratamento oncológico. Deus as 

abençoe em sua recuperação! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 23: Izabel 

Christina de A. Figueiredo Rosa; dia 25: Juliana de 

Barros Costa; dia 26: Carlos Diego Crisóstomo 

Lima, Eula Maciel Cockell.  Recebam o abraço 

carinhoso da Igreja. 

LAYSE GRISOLLI COSTA convida para o 

lançamento do seu livro: Escorregando na tarde.  

O lançamento acontecerá no dia 28 de setembro 

no Restaurante Severyna, Rua Ipiranga, 54 – 

Laranjeiras – a partir das 18h30min. Anote em 

sua agenda! 

CAMINHADA PELA LIBERDADE RELIGIOSA -  Hoje, 

a partir das 11h, acontece em Copacabana a 8ª 

Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa. O 

evento é promovido pela Comissão de Combate à 

Intolerância Religiosa e o Centro de Articulação 

de Populações Marginalizadas.  

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Ester 7.1-6, 9-10, 9.20-22; 

Salmo 124, Tiago 5.13-20, Marcos 9.38-50. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO –  manhã:  Samira; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Celso; 

noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos 

às 10:30h e 19:00h. 

 


