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“Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, 

Senhor, a minha voz; estejam alertas os teus 

ouvidos às minhas súplicas”. 

(Salmo 130.1-2) 
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Domingo dia 09 de agosto de 2015 
19º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . Oração  {Luiz Carlos Ramos} 

Senhor, 
rendemos-te graças pela vida dos nossos pais, 
porque nos possibilitaram nascer para a vida na terra; 
rendemos-te graças também pela vida dos nossos pais 
na fé, 
porque nos possibilitaram nascer para a vida eterna. 
Neste Dia dos Pais, 
abençoa aos que estão próximos, 
dá forças aos que estão distantes, 
e conforta aquele cujo pai está ausente. 
Abençoa igualmente a nós, filhos e filhas, para 
que nossos gestos honrem a sua memória, 
que nossos passos sigam-lhe o exemplo, 
que nossas palavras transmitam a sua sabedoria. 
E se porventura esse amor paterno nos faltar, 
dá-nos a consciência de que temos um Pai celestial, 
que nos ama, que nos ajuda, que nos compreende. 
E tu, que és Pai onipotente, onipresente e onisciente, 
compenses as limitações dos pais terrenos 
e complete o seu amor. 
Bendito sejas, 
Pai bondoso, 
Pai dos pobres, 
Pai de todos, 
Pai nosso que estás nos céus… 
   . Canto: Glória à Trindade – HE 129 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 130 {p. 851} 
   . Solo 
   . Alarga-a  {Santo Agostinho} 

A casa da minha alma 
É estreita demais para entrares: alarga-a. 
Ela está em ruínas: restaura-a. 

 Nela há coisas ofensivas a teus olhos. 
Eu sei, não nego, mas quem pode purifica-la?  
A quem eu poderia clamar: 
“Purifica-me, Senhor, dos pecados ocultos, 
E perdoa a teu servo as faltas alheias”. 
Creio, e por isso digo, Senhor, tu sabes. 
   . Canto:   Deus Velará por ti – HE 347                                                                                                                                                                             
   . Momentos de louvor  {noite} 

  
EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas: 2 Samuel 18.5-9, 15, 31-33 {p.  

448/450}, Efésios 4. 25-5.2 {p. 1546}, João 6.35, 41-51 {p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1397} 

   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
    . Convite à mesa 
    . Quebra os meus bloqueios 
Senhor, provoca-me! 
Passa no meio de nós, onde quer que estejamos, 
Seja entre a multidão, 
Seja na solidão da prece recolhida, 
Seja na dureza da realidade cotidiana! 
(...)Desfaze, eu Te suplico, os meus temores, 
Os meus medos, as minhas indecisões, 
Os meus bloqueios nas escolhas decisivas, 
Nas amizades, no perdão, 
Nas relações com os outros, 
Nos atos de coragem 
Para manifestar a minha fé. 
Dissolve os meus bloqueios, Senhor! 
   . Pai Nosso e Partilha. 
 
CONSAGRAÇÃO 
Quebra a minha vida e faze-a de novo, eu quero ser um 
vaso novo! 
   . Canto:  Serviço do Crente – HE 404 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas  
   . Benção final e tríplice amém.  

 
 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

SAUDADES DE ZILLAH - Na manhã deste domingo, 
elevamos aos ceús um canto de louvor e 
agradecimento a Deus à vida de nossa querida irmã  
Zillah Pereira Villela, levada aos braços do Pai no 
ultimo dia 23 de julho.  Filha  amorosa e dulcíssima da 
ICI,  Zillah deixou marcas de delicadeza e amor em 
todos nós. Oh Deus,  que enxuga todas as lágrimas, no 
tempo do teu amor, transforma a dor desta ausência 
em linda saudade, sinal transparente do Teu amor,  
que não morre nunca e nos ressuscita a cada dia! 
 
DIA DOS PAIS NO CREI -  Na próxima terça feira, às 
16h, uma pequena orquestra  formada por crianças do 
grupo Vox in Via, apresentará um mini concerto aos 
pais, mães e aluno(a)s e toda equipe do  CREI, em 
comemoração ao dia dos pais.  
  
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Elmo 

Mendes, Laura Carijó Lucas; dia 10: Daniel Lobo de 

Oliveira Maciel, Pedro Camargo Roscio, Carlos 

Sant’Anna; dia 12: Céfas Augusto Araújo Dourado, 

Vera Maria Maranhão Carijó, Maria Angélica Marques 

Gouvêa, Pedro Telles Pinto; dia 13: Vera Penteado; dia 

15: Eduardo Braule-Wanderley, Samira Farid Ismail.  

Parabéns aos aniversariantes.  

INFORMES SOBRE ENCONTRO DA IGREJA NO HOTEL 

SÃO MORITZ - Encontram-se no mural os detalhes do 

nosso Encontro a ser realizado nos dias 21 a 23 de 

agosto.  TEMA: No ritmo livre da graça. Se quiser, 

pode se inscrever com o diácono de plantão. Não 

deixe para a última hora.  O pagamento da inscrição 

no valor de R$ 30,00 deve ser feita à Igreja com o 

diácono de plantão ou então através do depósito na 

conta da Igreja: Banco Bradesco, ag. 0213 – c/c: 

58922-5, CNPJ: 30.124.747/0001-12.  Ao efetuar o 

sinal, por favor, envie um e-mail para a igreja com o 

comprovante de depósito. O hotel está praticamente 

cheio, restando poucos apartamentos. Ligue para o 

Rodolfo no tel.: 2239-4445.  TRANSPORTE: Ainda 

temos 6 lugares no micro-ônibus. Queremos informar 

que sairemos da porta da Igreja na sexta-feira, dia 21, 

às 13:00hs.    

GRUPO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA (GABI) - A partir de 

agosto na Igreja Cristã de Ipanema, com 1 encontro 

mensal aos sábados pela manhã, iniciaremos as 

atividades do Grupo de Animação Bíblica da ICI. O 

objetivo é oferecer cursos livres introdutórios nas 

áreas bíblica e teológica para os membros da igreja e 

demais interessados da comunidade. Fique atento às 

próximas comunicações. 

IGREJA INSPIRA CONFIANÇA – A  Confederação 

Nacional de Transporte (CNT), em parceria com o 

instituto MDA, divulgou uma nova pesquisa na última 

terça (21). Chama atenção que enquanto os índices de 

confiança nos políticos continuam baixos, aumentou o 

número de brasileiros que afirmam confiar na igreja. 

Para 53,5% da população, a Igreja é a instituição mais 

confiável do Brasil. Em seguida vêm as Forças 

Armadas (15,5%) e a Justiça (10,1%). A polícia conta 

com a confiança de apenas 5%%. Na outra ponta da 

tabela, as instituições menos confiáveis são os 

partidos políticos (0,1%), em seguida o Congresso 

Nacional (0,8%), o governo (1,1%) e a imprensa 

(4,8%). Questionados sobre a regularidade, a Igreja 

tem “sempre a confiança” de 43% (11,7% afirmam 

não confiar nunca). Quem apresentou maior equilíbrio 

foram as Forças Armadas (19,2% confiam sempre e 

17,2% não confiam nunca), e o mais desigual foi a 

Justiça (10,5% confiam sempre e 24,8% não confiam 

nunca.  Confira a íntegra desta nota no mural da ICI. 

{fonte: conic.org.br}  

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã aula normal às 

18:30h.  Logo após meditação com Alouysio.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da 

próxima semana será na residência de Miriam 

Guimarães.  O endereço: Rua Barão da Torre, 620 apto 

401 – Ipanema. Horário: 15:00hs.  Participem! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – 1 Reis 2.10-12, 3.3-14, Salmo 111, Efésios 

5.15-20, João 6.51-58. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: 

Alouysio; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 

Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30hs e 19:00hs. 


