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   Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 
 

“Os que confiam no Senhor são como o monte 

Sião, que não se abala, firme para sempre.” 

(Salmo 125.1) 
 

 
icirio@uol.com.br      
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Domingo dia 06 de setembro 2015 

23º Domingo no Tempo Comum 

   LITURGIA 
 

 

ADORACÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo / Coro 
   . Deus encarnado        (Luiz Carlos Ramos) 

Deus encarnado, que te fazes corpo em nossos corpos, 
Tocamos tua face na textura imponente das árvores 
frondosas; 
Aspiramos teu Espírito no aroma da terra úmida de  
orvalho; 
Saboreamos a doçura o teu amor mesmo em meio às 
amarguras e verduras; 
Ouvimos tua voz no sussurro do vento refrescante; 
E, de olhos fechados, contemplamos a beleza da tua 
santidade infinita, terna, eterna.  
   . Canto: Culto à Trindade -  Hinário Evangélico, 68 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 125  {p. 849} 
   . Solo / Coro 
   . Momentos de silêncio e oração  
   . Tu és a Luz 
Senhor, tu és a luz que ilumina nossas trevas! 
Conhecendo a tua infinita misericórdia 
Pelas nossas falhas e limitações, 
Colocamos-nos em tua presença 
Pedindo  o teu perdão! 
Mostra-nos onde falhamos! 
Ajuda-nos a nos reconciliarmos 
Com nossos irmãos e irmãs 
E a sermos solidários e generosos, 
Principalmente com os mais necessitados. 
Fortalece-nos para trabalharmos na  
Construção de um mundo melhor 
Onde o respeito, a solidariedade e a bondade 
Se façam presentes 
No dia-a-dia de todos os povos. 
E que a tua graça e misericórdia 
Façam-nos confiar sempre no teu amor! Amém 
   . Canto: Vontade Soberana – HE, 270 (manhã) 
   . Momentos de louvor  (noite) 
 

  

EDIFICAÇÃO  
   . Leituras  bíblicas: Provérbios 22.1-2, 8-9, 22-23  
{p. 891}, Tiago 2.1-17 {p. 1599}, Marcos 7.24-37 {p. 1309} 

   . Mensagem 
    . Solo / Coro 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Felizes aqueles 
Felizes aqueles que diante de Deus são pobres:  
a eles Deus dará o seu Reino. 
Felizes aqueles que estão tristes:  
Deus os consolará. 
Felizes aqueles que não são violentos:  
Deus lhes dará a terra prometida. 
Felizes aqueles que desejam ardentemente aquilo  
que Deus quer: 
Deus atenderá os seus desejos. 
Felizes aqueles que têm compaixão dos outros:  
Deus terá compaixão deles. 
Felizes aqueles que são puros de coração:  
esses verão a Deus. 
Felizes aqueles que defendem a paz:  
Deus os acolherá como filhos. 
Felizes aqueles que são perseguidos:  
a eles Deus dará o Reino. 
   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Pedimos-te, Senhor, converte nosso coração de pedra 
em coração generoso. 
Transforma nosso olhar de desconfiança em olhar de 
esperança. Muda nossa vida solitária em vida solidária. 
Em nome de Jesus Cristo. Amém.        (Inês F. Bento) 
   . Canto: União Fraterna – HE, 395 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Bênção final 
   . Tríplice amém. 
 

 

Silêncio e quietude no templo: por favor, desligue seu celular. 

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

NOTÍCIAS DO CREI -  Já estamos recebendo as 

doações para o próximo Grande Bazar 

Beneficente do CREI 2015,  que será realizado nos 

dias 9, 10 e 11 de outubro. A idéia é fazer um 

bazar com muita qualidade e variedade. Veja no 

seu armário o que está em bom estado, mas que 

você não utiliza mais. Desapega e agrega pro 

CREI !  Esse será nosso lema esse ano!  Visitemos, 

curtamos e compartilhemos também nossa 

página no Facebook e divulguemos  nosso Bazar 

Beneficente. Será uma ótima oportunidade para 

convidarmos nossos amigos e apresentarmos esse 

maravilhoso trabalho. Todos juntos e mãos à 

obra! Agradecemos a participação e dedicação  de 

todo o pessoal da Petrador e todos os envolvidos 

na preparação desse evento!  

UMA IGREJA SEM PAREDES – Na segunda-feira, 

dia 14 de setembro, teremos  Sessão aberta de 

cinema na ICI – SACI.   Veremos o documentário   

“ Uma Igreja sem paredes ”,  produção dirigida 

pelo presbítero Amaury Costa contando a história 

da Igreja Cristã de Ipanema do seu nascedouro 

até o ano de 1995. Uma história comovente que, 

certamente, emocionará a tod@s.  

GABI -  GRUPO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA ICI  - 

No próximo dia 26 de setembro teremos mais um 

encontro do GABI. O tema será "Panorama 

histórico das tradições literárias da Bíblia". Na 

ocasião, refletiremos sobre as diferentes escolas 

literárias que permeiam os textos bíblicos e em 

como elas se desenvolvem ao longo do tempo. 

Todos são convidados: tanto os leitores da Bíblia 

iniciantes como os experientes.  O conteúdo do 

primeiro encontro será apresentando também na 

classe Paul Tillich, em duas aulas a serem dadas, 

nos dias 21 e 28 de setembro. Não perca! Trata-se 

de um belíssimo trabalho do jovem prof. Jakler.  

CLASSE PAUL TILLICH  E MEDITAÇÃO – Amanhã, 

em função do feriado de 7 de setembro, não 

teremos  classe Paul Tillich nem o grupo de 

meditação cristã.   

ICI EM AÇÃO - O pastor Edson estará, na noite 

deste domingo,   falando a  um grupo de jovens 

na Igreja Batista da Paz, na Praça Seca,  sobre o 

tema: Venha o teu Reino, Senhor.  

SALVAÇÃO DE ALMAS TEM A VER COM 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL - A vivência da fé, 

especialmente da fé cristã, perdeu sua dimensão 

essencial que é viver com e para os demais, 

defende o líder religioso presbiteriano Zwinglio 

Dias.  Confira a entrevista com o Rev. Zwinglio no 

mural do corredor do templo, ou acesse:  

www.conic.org.br  

CULTO DE GRATIDÃO PELA VIDA DO PRESBíTERO 

HEBER LEAL -  A celebração de gratidão a Deus 

pela vida nosso querido Hebinho, será no terceiro 

domingo do mês, dia 20 de setembro.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Ana 

Mara Gontijo Miguez, Rev. Bruno de  Oliveira; dia 

07: Viviane Nunes Araujo Lima; dia 08: Patrícia 

Wagner Gomes, Jemima Fuentes Ribeiro da Silva, 

Miguel Andrade Bianchi; dia 09: Cristina Maria 

Almeida Cabus, Cristhian Bernardo do 

Nascimento Paiva; dia 10: Vanessa Martins Pedro 

Coutto, Virginia Gontijo Abreu da Rosa, Yolanda 

Magalhães San Roman; dia 11: Rev. Samuel de 

Pádua; dia 12: Eloah Pereira de Moraes Manoel.  

Recebam o abraço carinhoso da ICI. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Provérbios 1.20-33, Salmo 

19, Tiago 3.1-12, Marcos 8.27-38. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da 

próxima quarta-feira será na residência de Miriam 

Guimarães, R.Barão da Torre, 620/401 – Ipanema. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – Hoje: manhã:Lya; 

noite: Dimas; Próximo domingo: manhã: Isabel; 

noite: Alouysio. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos 

às 10:30h e 19:00h.  

http://www.conic.org.br/

