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Domingo, 19 de novembro de 2017 
33º Domingo do Tempo Comum 

 “...assim nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós” {Salmo 123.2d} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Meu Deus grandioso é” 
Solo                                {Lizette Pinhão - manhã}  

 

Para Te amar e servir 
 

Ó Deus, em tua infinita benevolência, 
tu nos permitiste escolher entre ti  
e os falsos deuses deste mundo. 

E nós humildemente escolhemos caminhar contigo. 
E aqui nos apresentamos,  
para te amar e te adorar, 
para te servir e te seguir,  

para ouvir e obedecer a tua voz,  
com fidelidade e integridade,  

no amor de Cristo e na força do Espírito. Amém.   
{Rev Luiz Carlos Ramos} 

 

Canto: HE 82 “Invocação” 
 

CONFISSÃO 
 

Coro MW “Das profundezas” 
Leitura Bíblica: Salmo 123 {pg.848}                                                          
Solo                                               {Lizette Pinhão - manhã} 
Momentos de silêncio 

Oração do Lava-pés 
Deus, te rogamos: 
Livra-nos do egoísmo  
Que faz pesada a  nossa existência. 
Livra-nos da exagerada necessidade de 
reconhecimento, 
Que, no fundo, é apenas um sintoma do nosso 
ressentimento. 
Livra-nos da insensibilidade 
Que anestesia nossos sentidos, 
Que nos afasta do drama da vida 
E nos afunda na ilusão infantil  
De que somos o centro do mundo. 
Oh Deus clemente e misericordioso, 
Deus de todas as tradições enraizadas no amor:  
Ensina-nos a sair do involucro pequeno 
de nós mesmos, 
Para encontrarmos o teu rosto no rosto  
De nossa(o)s irmã(o)s.  

{Rev Edson Fernando}  
 

Canto: HE 283 “Vida santificada” (manhã) 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 110 “Meu mundo com Deus” 
 Cancioneiro 102 “É tua graça” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Josué 4.1-4 {pg. 302}  
                               I Tessalonicenses 5.1-11 {pg. 1563} 
                               Mateus 25.14-30 {pg. 1287}  
Mensagem 
Coro MW “Meu tributo” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Dá de Ti 
Dá de ti. Dá de ti quanto puderes: 
o talento, a energia, o coração. 
Dá de ti para os homens e as mulheres 
como as árvores dão e as fontes dão. 
Não somente os sapatos que não queres 
e a capa que não usas no verão. 
Darás tudo o que fores e tiveres: 
o talento, a energia, o coração. 
Darás sem refletir, sem ser notado, 
de modo que ninguém diga obrigado 
nem te deva dinheiro ou gratidão. 
E com que espanto notarás, um dia, 
que viveste fazendo economia 
de talento, energia e coração! 

{Giuseppe Ghiaroni} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 31 “Perdão, Senhor” 
            Cancioneiro 94 “Renascer na esperança” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Ofertamos-te a nós mesmos e a nossa casa  

e  suplicamos-te: confirma a nossa disposição  
e capacita-nos a caminhar contigo,  

no amor de Cristo e na força do Espírito. Amém. 
 {Rev Luiz Carlos Ramos} 

 

Canto: HE 447 “Que precioso nome! 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 

Benção Final e 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) 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: 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. 

BAZAR DO CREI: Nos dias 01 e 02 de dezembro, o 

CREI estará promovendo o seu bazar, para tanto está 

aceitando doações até do dia 25 de novembro. 

Colabore! 

GRAVAÇÃO DOS SERMÕES: A aquisição de um 

novo laptop tornará possível a volta da gravação dos 

sermões proferidos na ICI. Precisamos urgentemente 

de voluntários que se ofereçam para cuidar da gravação 

e edição das mensagens. Alguém se candidata?   

UM PRESENTE PARA A NOSSA ICI: Em sua última 

reunião ordinária o Conselho da Igreja Cristã de 

Ipanema, acolheu e aprovou a proposta de criação do 

plano: Um presente de natal para a ICI.  Trata-se de uma 

contribuição especial de todo(a)s que tornará possível a 

pintura do templo, a melhoria da rampa de acesso, a 

troca do gradio do templo, a melhora da estrutura 

elétrica que carece de urgente revisão e também a 

aquisição de um novo órgão para a igreja.  São obras 

importantes e necessárias que visam dar mais 

acessibilidade e segurança, além de deixar mais 

acolhedora e bonita nossa querida ICI. 

RETIRO DA COMUNIDADE MUNDIAL PARA 

MEDITAÇÃO CRISTÃ: Dia 25 de novembro, das 

9h30 às 16h30, aqui na ICI. Tema: Resiliência, 

palestrante Malathi e Ana Fonseca, valor R$ 70,00. 

Vagas limitadas. Informações: br.wccm@gmail.com 

CORO DA ICI: No próximo domingo teremos a 

presença do coro Myrza Wanderley se apresentando 

no culto da manhã.  

CULTO DE NATAL: A celebração do Natal na ICI 

ocorrerá no dia 17 de dezembro, terceiro domingo 

do Advento, nos cultos matutino e vespertino.  

CLASSE PAUL TILLICH: Na classe Paul Tillich de 

amanhã daremos continuidade ao estudo do livro 

Introdução ao protestantismo no Brasil. Às 18h, 

pontualmente. 

JUVENTUDE DA ICI CELEBRA O ADVENTO 

COM IRMÃOS E IRMÃS DA VILA MIMOSA: Na 

próxima 5ª feira, nossa querida Regina e algumas irmãs 

da Vila Mimosa se unirão aos jovens da ICI para um 

almoço em comemoração à chegada do Advento.   

UM GESTO DE AMOR INTER-RELIGIOSO: Em 

2015 a então presidente do Conic-Rio Pastora 

Lusmarina Campos, teve a ideia brilhante de convidar 

todas as igrejas membro do CONIC-Rio a se engajarem 

numa campanha para a reconstrução de um Terreiro 

de Candomblé na baixada fluminense. Tal gesto seria 

um contraponto à onde de destruição que se abatera e 

ainda se  abate sobre os locais sagrados das tradições 

afro brasileiras no Rio de Janeiro.  Finalmente, dois anos 

depois o gesto pode ser concretizado, com a ajuda da 

Igreja Cristã de Ipanema, através da preciosa 

contribuição do casal Eduardo/Simone Cardinelli. A 

entrega dos recursos levantados pela campanha 

ocorrerá nesta 4ª feira, num café da manhã reunindo 

lideranças de diversas tradições religosas que se uniram 

para dizer que a pluralidade de tradições religiosas faz 

parte do designio amoroso de Deus.  

LANÇAMENTO DE LIVRO: No próximo domingo, 

após ambos os cultos, estamos convidados a dar um 

abraço no nosso jovem teólogo Victor Siqueira e 

participar do lançamento do seu primeiro livro: O ser 

humano e Deus nas teologias de Karl Rahner e Paul Tillich. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 19.11 Paulo 

Rocha e Oliveira 20.11 Eliezer Luis dos Santos Leal 

21.11 Everaldo Vieira Júnior 22.11 Anderson Amaral. A 

todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Juizes 4.1-7; Salmo 123; I 

Tessalonicensses 5.1.11; Mateus 25.14-30. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Samira (manhã) e Dimas (noite) 
Próximo domingo: Lya (manhã) e Dimas (noite) 
                          

http://br.wccm.com.br/

