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“Deus meu, Deus meu, por que me desamparas-

te? Por que se acham longe de minha salvação 

as palavras de meu bramido?” 

(Salmo22.1) 
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Domingo dia 11 de outubro de 2015 
28º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
ADORAÇÃO  

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . A graça 

Dirigente: Quantas coisas nos deste, Senhor, ao criares o 

mundo... Pensaste cada detalhe, cada cor, cada forma, cada 

som. 

Congreg: Criaste belezas incomparáveis: lagos, rios, monta-

nhas, praias, campos, bosques. Toda a tua criação é harmonia 

plena; toda a tua criação nos fala de paz. 

Dirigente: Sim, criaste tudo para que pudéssemos viver em 

paz, sem que nada nos sobre e sem que nada nos falte. Tudo o 

fizeste bom para que pudéssemos viver a vida que nos conce-

deste. 

Todos: Que não nos esqueçamos nunca, Senhor, que este 

mundo é teu, só teu, e que a paz que respiramos é um dom da 

tua graça que devemos saber apreciar, agradecer e comparti-

lhar.    {Da liturgia das Igrejas Reformadas da Argentina} 

   . Canto:  Louvor ao eterno Deus – HE , 106 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblicas: Salmo 22.1-15 {p. 757} 

   . Solo 

   . Momentos de oração e silêncio 

   . Prece: 

Deus, oramos por tua Igreja, que está vivendo hoje em meio 

às perplexidades de constantes mudanças e se encontra diante 

de um novo e grande trabalho. Batiza-a novamente no Espírito 

de Jesus! Permite   que ela renasça, ainda que para isso ela 

tenha que passar pelas dores de parto do arrependimento e da 

humilhação. Dá-lhe sensibilidade maior para com seus deve-

res, compaixão mais intensa pelo sofrimento e lealdade total 

para com a vontade de Deus. Ordena que ela pare de procu-

rar sua própria vida, para que ela não a perca. Dá-lhe cora-

gem para se dedicar à humanidade, e, como o Senhor crucifi-

cado, que ela possa andar pelo caminho da cruz em direção a 

uma glória mais alta. Por Jesus, teu Filho, na unidade do 

Espírito de Luz. Amém.     {W. Rauschenbusch} 

   . Canto: Hora bendita – HE , 91 
 

   

 LOUVOR 

   . Momentos de louvor e ação de graças 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas 

Antigo Testamento: Jó 23.1-9, 16-17 {p.  719/720}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Evangelho:  Marcos 10.17-31 {p. 1315} 

   . Mensagem  

 

EUCARISTIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Credo Ecumênico contemporâneo  [Carlos Alberto R. Alves} 

Cremos num Deus, Pai/Mãe, ecumênico,  

criador de todas as  raças; 

E em Jesus Cristo, seu amor feito corpo,  

que foi concebido pelo Espírito da Vida; 

Nasceu do povo, padeceu sob o império das  

verdades-sem-bondade; 

Foi crucificado, morto e sepultado  

em nossas desavenças religiosas; 

Ressuscitou ao terceiro dia e está presente na saudade, na luta 

e na esperança dos homens e mulheres de boa vontade. 

Cremos no Espírito da Unidade, na religião da solidariedade, 

na ressurreição dos corpos oprimidos, na comunhão universal  

de todos os povos, no Eterno Reino de justiça, na vida eterna. 

Amém! 

   . Partilha do Pão e do vinho 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

  . Em toda nossa existência... 

Em  toda nossa existência, 

Em nossas alegrias e angústias, 

Em nossas esperanças e decepções, 

Em nossos sonhos e limites, 

Em nossos silêncios e diálogos, 

Em nossas certeza e dúvidas, 

Tu és nossa razão de viver. 

Faze de nós 

Tua eterna morada, Senhor. 

Amém.    {Luis Carlos Ramos} 

   . Canto: Despedida – HE , 498 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e tríplice Amém 

 
 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

HOMENAGEM AO PASTOR JONAS REZENDE -  Na 

terceira  segunda-feira deste mês, dia 19, as 18:30h , 

na classe Paul Tillich, o Conselho da Igreja Cristã de 

Ipanema fará uma homenagem ao nosso querido 

Pastor Emérito, Reverendo Jonas Rezende. Prepare o 

seu coração, pois será um momento inesquecível!  

Muita música, poesia e gratidão ao nosso Pastor 

querido e sua amada Neusimar.  

BAZAR DO CREI - Nosso bazar se aproxima. Será nos 

dias 16,17 e 18 próximos. Você já está preparado 

para participar?  Será nossa oportunidade de ajudar o 

CREI colocando a "mão na massa". Ao final do culto 

você poderá informar ao diácono de que forma 

pretende colaborar. Podemos ajudar também 

divulgando o evento. Será um bom momento de 

apresentarmos o CREI para nossos amigos. E uma 

ótima oportunidade de boas compras a preços 

convidativos. Todos juntos pelo nosso CREI!  

AMANHÃ É FERIADO – Em função do feriado de 

amanhã não teremos a classe Paul Tillich e o grupo de 

meditação cristã.  

VOX IN VIA – O coro do Vox In Via estará se 

apresentando no culto da manhã no próximo  

domingo. 

ICI EM AÇÃO -  O Pastor Bruno encontra-se em Belo 

Horizonte, participando como palestrante no maior 

congresso de adolescentes do Brasil, promovido pela 

Juventude Batista Mineira. Além de palestrante, 

Bruno também coordena a equipe de 

aconselhamento do encontro.   

CONVITE PARA MISSA E MEDITAÇÃO - Da 

comunidade mundial para a meditação cristã, a Igreja 

Cristã de Ipanema recebe convite para participar da 

Missa e Meditação no Mosteiro de São Bento, Capela 

Casa de Emaús, no dia 24 de outubro, sábado, às 16h. 

A meditação será dirigida por Dom Anselmo 

Nemoyane.  Maiores informações com o diácono 

Alouysio. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – Jó 38.1-7 (34-41), Salmo 104.1-9, 24, 

35c, Hebreus 5.1-10, Marcos 10.35-45. 

FRANCISCO DE ASSIS, O PROTÓTIPO OCIDENTAL DA 

RAZÃO CORDIAL  -  “Ser radicalmente pobre para 

poder ser plenamente irmão: este é o sentido da 

pobreza franciscana”, explica Leonardo Boff à IHU 

On-Line, na entrevista a seguir, concedida por e-mail. 

No domingo, 04-10-2015, a Igreja celebrou o dia de 

São Francisco de Assis, que, segundo o teólogo, 

“inaugurou uma Igreja na base, junto com os pobres, 

pregando pelas estradas ou nas praças, rezando as 

horas canônicas debaixo de árvores e teatralizando 

passagens bíblicas como fez com a celebração do 

Natal, inventando o presépio”. Fonte de inspiração 

nos dias de hoje, a figura de Francisco de Assis é 

reavivada na Igreja e inspira inclusive Bergoglio, que 

“tomou o nome de Francisco pelo fascínio que 

sempre exerceu sobre ele a figura deste santo 

especial e por causa do amor aos pobres e à 

natureza”, diz o teólogo. Parafraseando a Carta 

Encíclica Laudato Si', do Papa Francisco, sobre o 

cuidado da casa comum, Boff lembra que “‘Francisco 

é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é 

frágil e por uma ecologia integral… o seu coração era 

universal’ (n.10). Todo o texto da encíclica vem 

imbuído de coração, pois lê os dados da situação da 

Terra afetivamente e não apenas intelectualmente. 

Isso é o modo de São Francisco ler o mundo a partir 

de um sentimento profundo de união”.  Confira no 

sítio do ihuonlie o texto de Leonardo Boff na íntegra. 

http://www.ihuonline.unisinos.br.  Também no mural 

do corredor do templo.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Angela 

Cristina Storino Penteado; dia 12: Valéria Macedo 

Teles, Frederico Araújo Lima Duque Estrada, 

Nehemias Cardoso Rubim; dia 14: Teresa da Silva 

Brito; dia 15: Berta Tompson, Luciana Paez; dia 16: 

Raquel Telles Pinto; dia 17: Gisele Vidal da Trindade 

Amorim, Mariana Siqueira Burlamaqui.  Um abraço 

carinhoso a todos os aniversariantes. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: 

Rute; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 

Alouysio. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h.  

http://www.ihuonline.unisinos.br/

