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

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                    {Lizette Pinhão - manhã} 

 
Receber cada dia como um dom 

 

Ajuda-me, Senhor, a receber cada dia como um 
dom. Ajuda-me a reconhecer que nada me falta, 
que tu me dotaste de tudo aquilo que é 
necessário para fazer da vida uma coisa feliz e 
com sentido. Mesmo que me falte o universo 
inteiro, nada verdadeiramente me falta. Mesmo 
que eu espere muito do amanhã, devo saber que 
tenho tudo hoje. Ajuda-me a despoluir olhar 
agravado por juízos, consumos, ressentimentos. 
Que eu saiba acolher a vida como a oportunidade 
que ela é.  

  {José Tolentino Mendonça} 
 

Canto: HE 75 “Invocação”         
 

CONFISSÃO 
 

Leituras Bíblicas: Salmo 124 {pg. 849}  
Solo                                          {Lizette Pinhão – manhã} 
Momentos de silêncio 
 

Prece 
Pai, às vezes sinto-me prisioneiro  
das minhas próprias carências. 
Auxilia-me no difícil caminho  
de não ser um peso na vida de ninguém, 
Liberta-me dos laços invisíveis do egoísmo. 
Livra-me da tentação de achar  
que o mundo tem que se adaptar a minha 
vontade e estar à serviço do meu pequeno eu. 
Que o amor me faça mais leve, 
que a brisa da tua graça  
abra os poros da minha alma 
e minha vida esteja a serviço do teu Amor.    

{Edson Fernando de Almeida} 
 

Canto: HE 91 “Hora bendita” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Êxodo 1.8-2.10 {pg. 75}; 
Romanos 12.1-8 {pg. 1493}; Mateus 16.13-20 
{pg. 1265}. 
 

Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Ousadia do Gratuito 
 

Dá-nos, Senhor, a capacidade  
de um gesto gratuito, pois o gratuito nos salva.  

Há a luta pela vida, o tráfego apressado e sempre 
comprometido dos nossos passos, a necessidade 

do dinheiro, dos bens, disto e daquilo, em nome de 
quem hipotecamos tempo, esforço, criatividade... 

Mas, dentro de nós, permanecemos sedentos. 
Falta-nos, por vezes, um ato puro de liberdade. 
Um ato que manifeste o que, nos segredo, nós 

somos. Por isso te pedimos hoje a ousadia de um 
gesto gratuito: nem que seja abrir uma janela e 

olhar o céu; nem que seja reparar com ternura no 
rosto dos que nos rodeiam; nem que seja um frágil 

minuto de silencio diante da tua imensidão.  
 {José Tolentino Mendonça} 

 
Consagração dos elementos 
Pai Nosso 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 327 “Chuvas de bênçãos” 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 
Benção Final  
Tríplice Amém 

 



Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich  ............................. 18h30 (segundas-feiras) 
Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

CELEBRAÇÃO DOS 55 ANOS DA ICI! Foi 
linda a celebração dos 55 anos da ICI. Igreja 
repleta, muitos visitantes e a renovação do 
chamado a sermos uma igreja que serve em 
louvor, que louva em serviço.  
 
ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO 
MORITZ: Cerca de 180 pessoas da nossa igreja 
ou ligadas a ela estão reunidas desde a última 6ª 
feira no hotel São Moritz para momentos de 
comunhão, partilha e estudo. O grupo retorna na 
tarde de hoje. Que venham em paz! 
 
REVERENDO MOZART NORONHA: Nosso 
querido Rev. Mozart, ministro da Igreja Evangelica 
de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), estará 
conosco nesta manhã trazendo a mensagem 
divina ao nosso coração.  Que Deus o ilumine e 
abençoe! 
 
LANCAMENTO DE LIVRO NA PAUL 
TILLICH: Amanhã, dia 28, às 18h30, será dia de 
lançamento de livro na Classe Paul Tillich. “Os 
deuses de Zizek: indícios de uma teologia 
materialista” é o título de Danilo Mendes, 
mestrando em Ciência da Religião pela UFJF.  
Antes do lançamento o autor fará uma palestra 
sobre o tema.  Participe! 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO EUNICE SIMÕES: 
Próxima 4ª feira é dia de reunião de oração aqui 
na igreja, às 15h. Participe! E, se puder, traga 
uma lata de leite em pó para as crianças do 
Vidigal. 
 
REUNIÃO DO CONSELHO: O Rev. Edson 
convoca os presbíteros e presbíteras da ICI para 
se reunirem na próxima 4ª feira, dia 30 de 
agosto, às 20h, pontualmente aqui na ICI.  
 
NOVOS CURSOS DO COMPASSIO: No mês 
de setembro teremos dois novos minicursos 
oferecidos pelo Instituo Compassio. Às 3as feiras, 
Deus na filosofia de Nietzsche; às 5as, 
Espiritualidade e Sáude. Os interessados devem 
procurar a presbítera Solange Roxo. 

BATISTAS INTEGRAM O CONIC: É com 
alegria que o Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil (CONIC) comunica o ingresso 
da Aliança de Batistas do Brasil (ABB) como 
membro pleno do Conselho. A adesão ao 
CONIC foi oficializada nesta terça-feira, 22 de 
agosto, dentro da programação da XVII 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho de 
Igrejas. Agora, fazem parte do diálogo 
ecumênico no CONIC anglicanos (Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil), batistas (Aliança 
de Batistas do Brasil), católicos (Igreja Católica 
Apostólica Romana), luteranos (Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no Brasil), ortodoxos 
(Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia) e 
presbiterianos (Igreja Presbiteriana Unida). Essa 
é uma grande notícia para o movimento 
ecumênico brasileiro, pois reforça o 
compromisso dos batistas no diálogo com as 
demais confissões cristãs e passa um claro recado 
à sociedade: o de que o pedido de Jesus, “para 
que todos sejam um” (Jo 17.21), não é apenas 
viável, como também bastante possível nos dias 
de hoje – apesar das diferenças doutrinárias de 
cada igreja. Aliás, no contexto ecumênico, 
diferenças doutrinárias não dividem, enriquecem 
a caminhada. (fonte: conic.org.br) 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 29.08 
Luciana Mano de Andrade, Maria Consuelo de 
Melo Silva 31.08 Fernanda Maia Miguez, Marcella 
Clark Florentino, Roberto Ribeiro de Avillez, 
Theo Wagner Marchon 02.09 Igor Pires dos 
Santos Vaz 03.09 Cláudia Romano de Sant’Anna, 
Eurico Clark Florentino. A todos e todas um 
abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 
DO PRÓXIMO DOMINGO: Êxodo 3.1-15; 
Salmo 105.1-6,23-26,45c; Romanos 12.9-21; 
Mateus 16.21-28. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite) 
Próximo domingo: Lya (manhã) e Dimas (noite) 
 

https://www.conic.org.br/portal/noticias/2279-assembleia-do-conic-sera-realizada-de-21-a-24-de-agosto
https://www.conic.org.br/portal/noticias/2279-assembleia-do-conic-sera-realizada-de-21-a-24-de-agosto
https://www.conic.org.br/portal/noticias/2279-assembleia-do-conic-sera-realizada-de-21-a-24-de-agosto


 

 

 

. Consagração dos elementos 
. Pai Nosso 
. Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

Receita para não engordar   
Pratique o amor integral 

Uma vez por dia 
Desde a aurora matinal 

Até a hora em que o mocho espia. 
Não perca um minuto só 

Neste regime sensacional. 
Pois a vida é um sonho e, se tudo é pó, 

Que seja pó de amor integral. 
{Carlos Drummond de Andrade} 

. Canto: 

. Recolhimento das ofertas 
. Bênção final 
Tríplice amém  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom retorno! 

 
São Moritz 27 de agosto de 2017 

LITURGIA 



ADORAÇÃO 
. Prelúdio 

. Coro da ICI 

Receber cada dia como um dom 
Ajuda-me, Senhor, a receber cada dia como um dom. Ajuda-me a 

reconhecer que nada me falta, que tu me dotaste de tudo aquilo que 
é necessário para fazer da vida uma coisa feliz e com sentido. Mes-
mo que me falte o universo inteiro, nada verdadeiramente me falta. 
Mesmo que eu espere muito do amanhã, devo saber que tenho tudo 
hoje. Ajuda-me a despoluir o olhar agravado por juízos, consumos, 

ressentimentos. Que eu saiba acolher a vida como a  
oportunidade que ela é.   
  {José Tolentino Mendonça} 

. Canto 
 

CONFISSÃO 
. Leitura bíblica 

. Coro da ICI 

Nada em troca  
Se você ama de verdade, não pede nada em troca. Se você negocia o 
amor, é justamente porque é incapaz de amar. A negociação funcio-

na assim: “É atenção que você quer? Ok, eu te dou atenção, mas 
você vai ter que fazer exatamente o que eu quero, como eu quero. ” 

Esse é um jogo nefasto, cujo objetivo é fazer do outro um escravo 
para atender às suas necessidades e expectativas. Isso gera uma co-
dependência, o que implica depender da miséria do outro para sen-
tir-se feliz. Você precisa fazer o outro se sentir fraco para poder se 
sentir forte. Dessa forma, os parceiros tiram energia um do outro e 

reforçam a falsa ideia do eu. Eles pagam esse preço exorbitante, que 
é a perda da liberdade, porque estão completamente dependentes. 

E o pior é que ainda chamam isso de amor. 
{Prem Baba} 

 

. Momentos de silêncio 
. Solo 

 . Prece 
Pai, às vezes sinto-me prisioneiro das minhas próprias carências. 

Auxilia-me no difícil caminho de não ser um peso  
na vida de ninguém, 

Liberta-me dos laços invisíveis do egoísmo. 
Livra-me da tentação de achar que o mundo tem que se adaptar à minha 

vontade e estar a serviço do meu pequeno eu. 
Que o amor me faça mais leve, 

 que a brisa da tua Graça abra os poros da minha alma 
 e a minha vida esteja a serviço do teu Amor.   

. Canto 
 

MOMENTO DA PALAVRA 
. Leitura bíblica 

. Mensagem 

. Coro da ICI 
 

COMUNHÃO 

Ousadia do gratuito 
Dá-nos, Senhor, a capacidade de um gesto gratuito,  

pois o gratuito nos salva. Há a luta pela vida, o tráfego apressado  
e sempre comprometido dos nossos passos,  

a necessidade do dinheiro,  
dos bens, disto e daquilo, em nome de quem hipotecamos tempo,  

esforço, criatividade..., mas, dentro de nós, permanecemos sedentos.  
Falta-nos, por vezes, um ato puro de liberdade.  

Um ato que manifeste o que, no segredo, nós somos.  
Por isso te pedimos hoje a ousadia de um gesto gratuito: nem que seja 

abrir uma janela e olhar o céu; nem que seja reparar com ternura no rosto 
dos que nos rodeiam; nem que seja um frágil minuto de silencio diante da 

tua imensidão.   
{José Tolentino Mendonça} 

 
 



 

 

Encontro da ICI no Hotel São Moritz 
Caminhada do Sábado 
26 de agosto de 2017 

 
 

. Aquecendo as vozes 
. Instruções para a caminhada 

.  Momento musical 
. Primeira parada: 

 

Dirigente: Caro Martinho Lutero, você pode resumir para nós a ideia da experiência cristã da 
liberdade e do amor? 

Todo(a)s:  Claro que sim: Pessoas cristãs autênticas são as que trazem a vida e o nome de 
Cristo para dentro da sua vida. O verdadeiro cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e 
em seu próximo. Vive em Cristo pela fé, no próximo pelo amor. Pela fé a pessoa cristã é levada 
para o alto, acima de si mesma, em Deus. Por outro lado, pelo amor, desce abaixo de si, até o 
próximo, assim mesmo permanecendo em Deus e em seu amor. Uma pessoa cristã é livre, 
senhora absoluta sobre tudo e a ninguém está sujeita. Ao mesmo tempo, no amor, serve a 
tudo e a todos. 

 
. Momento musical 

. Caminhada 
. Segunda parada: 

 

Todo(a)s: Mestre Eckhart, você que viveu nos séculos XIII e XIV, há tanto tempo, e escreveu 

coisas tão profundas, que servem para todas as épocas... ajude-nos a responder à pergunta: O 

que é ser livre? 

Dirigente: Amigos e amigas, peregrinos e peregrinas que subiram a serra para esse encontro 

da Igreja Cristã de Ipanema no Hotel São Moritz. Deixem-me dizer-lhes resumidamente o que 

penso sobre a verdadeira liberdade: 



Todo(a)s: Uma atitude livre pode tudo. E o que é uma atitude livre? É aquela de quem não se 

perturba com nada; nem condicionou a sua felicidade a uma situação dada, nem se preocupa 

consigo mesmo, antes está mergulhado totalmente na amorosíssima vontade de Deus e se 

despojou de si mesmo. Ninguém pode realizar alguma obra, por mais insignificante que seja, 

que não haure daí sua força e seu poder. 

Há os que dizem: “Ah, Senhor, eu gostaria tanto de estar bem com Deus; gostaria de ter a 

piedade e a paz com Deus como tantos as têm; como gostaria que isso acontecesse comigo, 

pudesse eu também ser pobre! ” Há outros que dizem: “Se eu não estiver neste ou naquele 

lugar, se não fizer isso ou aquilo eu não me realizo! ”  Ou, “eu preciso viver no estrangeiro, ou 

num lugar mais livre! ” 

Ora, nisso tudo se esconde o teu eu e nada mais! É o teu egoísmo, mesmo quando não tens 

consciência disto, nem o creias: jamais irrompe uma intranquilidade em ti que não venha do 

teu egoísmo, quer o saibas ou não. Há os que pensam que para se realizar têm que fugir disto 

ou daquilo, ir para tais e tais lugares, encontrar-se com tal gente, fazer tal coisa. Não são estas 

coisas que te causam obstáculos. És tu mesmo o obstáculo para ti mesmo nas coisas, pois te 

relacionas erroneamente com elas. 

Por isso, começa primeiro contigo mesmo. Deixa tudo para lá! Não fujas de ti mesmo; para 

onde quer que fujas, encontrarás sempre obstáculos e perturbações. Pessoas que procuram 

paz em coisas exteriores, seja em lugares, pessoas ou em situações diferentes, nada 

encontram. Então, o que fazer? 

Primeiramente a pessoa deve renunciar a si mesma, porquanto quem renunciou a si mesmo, 

renunciou a tudo. Efetivamente, se uma pessoa renunciou a um reino ou ao mundo todo e se 

acha o máximo, se conserva a si mesma, ela na verdade não renunciou a nada. Se uma pessoa 

renunciou a si mesma, renunciou a tudo, mesmo que conserve para si riqueza, honra ou o que 

quer que seja. 

. Momento Musical 
. Caminhada 

. Terceira Parada: 
 

Dirigente: Dalai Lama, você que é um líder mundial, o que tem a dizer sobre o apego a si 

mesmo como impedimento a uma vida livre e amorosa? A primeira palavra de Jesus no 

evangelho de Marcos foi de que devíamos mudar a nossa vida e crer no evangelho.  Ou seja, 

temos que mudar a nossa forma de olhar o mundo. 

Todo(a)s:  Dalai Lama: Sim amigos e amigas, é preciso mudar a nossa forma de olhar o mundo. 

É preciso, acima de tudo, aprender a importância de querer e lutar pelo bem do outro. 

Pensamentos de benevolência para com os outros trazem felicidade não para eles, mas 

também para nós mesmos. Quando, ao invés, só pensamos em nosso próprio bem, em nossa 

própria comodidade, daí não pode surgir outra coisa senão sofrimento. Por isso diz o grande 

sábio indiano Santideva: “Todo sofrimento neste mundo surge por causa do desejo egoísta da 

própria felicidade e bem-estar. Mas toda felicidade é o resultado da busca desinteressada do 

bem-estar e da felicidade dos outros (...) A felicidade para nós e para os outros é alcançada 

quando nos concentramos antes de tudo no bem dos outros.  O mundo necessita hoje de 

amor e de compaixão. É da máxima importância que cultivemos pensamentos amáveis para 

com os outros, até o ponto de esta maneira amável de pensar se haver transformado em um 

hábito firmemente arraigado do espírito. 


