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Domingo, 26 de Junho de 2016 
13° Domingo no Tempo Comum 

“Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda.” (Salmo 77.1) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Solo/Coro 

Diante do impossível 
 

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 {Rubem Alves} 
 
Canto: Cancioneiro 66 – “Tu és fiel, Senhor!” 
  

CONFISSÃO 
 
Leituras bíblicas: Salmo 77.1-2,11-20  {Págs.803 e 804} 
Solo 
Momentos de Silêncio  

A Graça  
 
Todo conhecimento vivo, isto é, que atua imediatamente na 
vida, tem apenas um objeto. Conhecido por milhares de 
pessoas e expresso de mil maneiras, só contém este uma 
única verdade. É o conhecimento do que há de vivo em nós, 
da magia secreta, da divindade oculta, que cada um de nós 
traz em si mesmo: a ciência de podermos retirar desse ponto 
mais secreto de nós próprios todas as verdades, inclusive as 
que são entre si contraditórias. O hindu chama-lhe Átma; o o 
chinês, Tao; o cristão, Graça.  A graça ou o Tao nos envolve 
sempre. Ela é a luz. É o próprio Deus. Quando, por um 
momento, a essa luz nos abrimos, ei-la a penetrar em cada 
um de nós. {Herman Hesse} 
 
Canto : HE 288  ”Mais de Cristo” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
Leituras Bíblicas: 2 Reis 2.1-2,6-14 {p.509}, Gálatas 5.1, 13-
25{p.1539 e1540} e Lucas 9.51-62 {p.1353}. 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 
Convite à mesa   

Liberdade Criadora   
Quando aprisionamos 
as coisas e as pessoas, 

nos convertemos 
em carcereiros, 

que também têm 
que estar no cárcere 

para que não se lhes escape 
nenhum preso. 

Quando deixamos 
voar o pássaro, 
rodar o ouro, 

e afastar-se os seres 
que mais amamos, 

vivemos livres 
para ir a qualquer lado 

e estrear futuro 
onde apareça o Reino 
{Luiz Gonzáles Buelta} 

 
Pai Nosso e Partilha 
Consagração dos Elementos 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Que o amor de Deus transborde em nossos corações, 
Para que possamos amar o mundo como ele o ama; 

Para que o amemos de todo nosso coração, 
Mente, alma e entendimento; 

E para que amemo-nos mutualmente 
 
Canto: HE 393 “Amor Fraternal”(1,2 e 5ª estrofes) 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
Benção Final e 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) 

 

 

ICI DIALOGANTE:  A próxima etapa do projeto ICI 

dialogante, promovido pela juventude da Igreja,   

ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 30 de junho. O 

tema será: “As Janelas dialogantes do Islã”. O 

preletor será Sami Armed Isbelle, Diretor do 

Departamento Educacional  da Sociedade Beneficente 

Muçulmana do Rio de Janeiro.  Participe! Traga 

convidado(a)s.  

MONGE MARCELO BARROS – É com alegria  e 

gratidão que recebemos, no culto desta noite,  o 

monge beneditino Marcelo Barros. Irmão 

Marcelo é um incansável buscador de uma 

espiritualidade ecumênica e inter-religiosa. A 

Deus a nossa gratidão por tão ilustre e querido 

visitante.  

ICI EM AÇÃO – O Pastor Bruno profere 

mensagem em uma Igreja Batista em Angra dos 

Reis, na manhã deste domingo.  O Pastor Edson, 

também pela manhã, prega  na  Paróquia São 

Paulo Apóstolo, da Igreja Episcopal Anglicana, em 

Santa Tereza.  

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA CRISTÃ DE 

IPANEMA – O Pastor Edson convoca o Conselho 

da Igreja Cristã de Ipanema para reunir-se 

amanhã, dia 27 de junho, às 20h, pontualmente.  

AGRADECIMENTO –  O pastor Edson agradece a 

demonstração de carinho e amor da comunidade 

por ocasião da comemoração do seu aniversário, 

no último domingo.  

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de cinema 

na classe Paul Tillich. O filme: Filho de Saul. 

Participe! A sessão terá inicio excepcionalmente 

às 17:30h.  

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI: 

A presidente do Conselho Consultivo, Eni Almada 

Mendes, convoca os membros deste conselho 

para reunião ordinária a ser realizada  amanhã, 

dia 27, às 18h30. 

FESTA JUNINA BENEFICENTE: foi um enorme 

sucesso a festa junina do último domingo após o 

culto da noite. Foi uma ótima oportunidade para 

a comunhão dos irmãos e irmãs,  além de 

celebrarmos o aniversário de nosso pastor Edson 

Fernando. Nosso agradecimento a todos e todas  

que participaram da organização do evento! As 

vendas foram revertidas integralmente para o 

Crei. Foi gerada uma receita de R$ 1.900.00 (mil e 

novecentos reais). Muito obrigado a todos e 

todas!  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  

Hoje: Gustavo Imbuzeiro Duarte Bodstein e 

Glauciane Viana Pinto. Dia 28.06: Lizette de Ávila 

Pinhão e Maria Luisa Miranda Fernandes. 

Recebam um abraço carinhoso da ICI. 

  

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO:   

2 Reis 5.1-14, Salmos 30, Gálatas: 6.(1-6), 7-16 e 

Lucas 10.1-11,16-20.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

Hoje: Celso (Manhã) e Dimas (Noite).  Próximo 

domingo: Lya (Manhã) e Dimas (Noite).

 


