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Domingo, 17 de setembro de 2017 
24º Domingo do Tempo Comum 

“Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó” {Salmo 114.7a,b} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                    {Lizette Pinhão - manhã} 
 

Quem me dera descansar em ti!  
Quem me dera que viesses a meu coração  
e que o embriagasses, 
para que eu me esqueça de minhas maldades  
e me abrace contigo, meu único bem!  
Dize a minha alma: Eu sou a tua salvação.  
Que eu ouça e siga essa voz e te alcance.(...) 
Estreita é a casa de minha alma  
para que venhas até ela: que seja por ti dilatada.  
Está em ruínas; restaura-a. 
Há nela nódoas que ofendem o teu olhar:  
confesso-o, pois eu o sei; porém,  
quem haverá de purificá-la?  
A quem clamarei senão a ti?  

 {Santo Agostinho} 
 

Canto:  HE 52  “Invocação à Trindade”  (2ª melodia) 
  
 

CONFISSÃO 
 

Leituras Bíblicas: Salmo 114 {pg. 837} 
Solo                                           {Lizette Pinhão - manhã} 
Momentos de silêncio 
 

Aceite-me, querido Deus,  
aceite-me por um momento. 
Deixe os dias órfãos gastos sem Você  
serem esquecidos. 
Alongue este breve instante por Seu amplo colo,  
mantendo-o sob Sua luz. 
Vaguei atrás de vozes que me atraíram…  
deu em nada. 
Permita-me, agora, sentar em paz e escutar 
Suas palavras no espírito de meu silêncio. 
Não mostre Suas costas  
aos segredos obscuros do meu coração:  
queime-os até que Seu fogo os ilumine. 

{Rabindranath Tagore} 
 

Canto: HE  362  “A segurança do crente”  
 

 

Momentos de Louvor (Noite) 
Canto: Cancioneiro 30 “Adorador” 

Cancioneiro 70 “Pra Deus não há impossíveis” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Êxodo 14.19-31{pg. 95}; 

Romanos 14.1-12 {pg. 1495 }; Mateus 18.21-35 

{pg.1275}. 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Ao sentido da vida, isto é, ao sentido do mundo, 
 nós o podemos chamar Deus. 

Crer em um Deus quer dizer entender 
a pergunta pelo sentido da vida. 

Crer em um Deus quer dizer que  
não bastam os fatos do mundo. 

Crer em um Deus significa  
ver que a vida tem um sentido. 

{Ludwig Wittgenstein} 
Pai Nosso  
Partilha 
Canto: Cancioneiro 96 “Nós e a providência” 

Cancioneiro 40 “Convite ao compromisso” 
 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

É preciso esquecer para viver; 
a vida é esquecimento; 

cumpre abrir espaço para o que está por vir. 
{ Miguel Unamuno } 

 
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  .................... 10h30e 19h 
Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras) 
Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

NOVOS CURSOS DO COMPASSIO: Nesse 
mês de setembro o Instituto Compassio oferece 
dois novos minicursos: às 3as feiras: Nietzsche e a 
questão de Deus, com o Prof. Alexandre Cabral; às 
5as feiras: Espiritualidade e Sáude, com o Prof. 
Bruno Oliveira.  Os interessados devem procurar a 
presbítera Solange Roxo. 
 
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, 18 de 
setembro, excepcionalmente NÃO haverá o 
encontro da Classe Paul Tillich. 
 
GRUPO DE ESTUDOS BÍBLICOS DA 
JUVENTUDE: No próximo domingo, 24 de 
setembro, os jovens têm um encontro marcado 
às 17h30 para conversarem sobre a participação 
das mulheres na Reforma Protestante. Aproveite 
e traga um amigo! 
 
COMUNIDADE MUNDIAL PARA 
MEDITAÇÃO CRISTÃ: próximo sábado, dia 
23, às 15h30, teremos a oportunidade de ouvir a 
palestra sobre o tema: Para que serve a 
Cabala? “As pessoas que ouvem ou querem 
ouvir falar sobre Cabala ficam fascinadas com o 
seu lado místico esotérico, e não se questionam 
sobre um possível lado prático, ou então, 
confundem o lado eficaz com ritualísticas de 
cunho religioso quando não, práticas insidiosas 
que, de magia e sabedoria nada têm. Essa 
palestra tem como objetivo mostrar como a 
Cabala pode ser uma ferramenta poderosa para o 
autoconhecimento e o desenvolvimento de uma 
espiritualidade integral.” Estará conosco Kadu 
Santoro, Teólogo graduado pelo Seminário 
Teológico Batista do Sul do Brasil – Faculdade 
Batista do Rio de Janeiro–, é escritor e preletor 
em cursos de Mística e Espiritualidade, Teologia e 
Cabala. 
 

NOSSA IGREJA NA INTERNET: Precisamos 
melhorar a nossa presença na internet, não 
apenas no site, mas também nas redes sociais. 
Convocamos amigos que tenham facilidade em 
navegar pelas redes sociais e que tenham 
interesse de nos ajudar que deixem seus contatos 
na secretaria ou com os diáconos de plantão. 
 
FÉRIAS PASTORAIS: Nosso pastor, Rev. Edson 
Fernando, está de férias nesse mês de setembro. 
As atividades da igreja continuam normalmente. 
Desejamos um bom descanso ao nosso pastor, 
que estará de volta na primeira semana de 
outubro. 
 
SARAU MÚSICO LITERÁRIO: A Juventude da 
ICI, em parceria com o grupo Vox in Via, 
promoverá no dia 29/09 um Sarau Músico 
Literário em nossa Igreja. Marque em sua agenda. 
Horário: 19h. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 17.09 
Lenita Vieira Moraes 18.09 Beatriz de Carvalho 
Paiva, Márcio Miguez de Mello Mathias 19.09 
Beatriz Conceição Nascimento, Beatriz 
Hamacher Soares, Sidney de Oliveira Santos 
22.09 Manuel Ferreira da Costa 23.09 Izabel 
Christina de Alcântara Figueiredo. A todos e 
todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 
DO PRÓXIMO DOMINGO: Êxodo 16.2-15; 
Salmo 105.1-6,37-45; Filipenses 1.21-30; 
Matheus 20.1-16. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Samira (manhã) e Dimas (noite) 
Próximo domingo: Lya (manhã) e Dimas (noite) 


