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Domingo, 25 de Setembro de 2016 
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“Ele me invocará, e eu lhe responderei; na sua angústia eu estarei com ele.” (Salmo 91.15) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 
Que belos e infinitos são Teus nomes, ó Senhor Deus. 
Tu és chamado pelo nome de nossos desejos mais 
profundos. As plantas, se pudessem orar, invocariam nas 
imagens das suas flores mais belas e diriam que tens o mais 
suave perfume. 
Para as borboletas Tu serias uma borboleta, a mais bela de 
todas, as cores mais brilhantes, e o teu universo seria um 
jardim... 
Os que estão com frio Te chamam Sol... 
Aqueles que moram em desertos dizem que Teu nome é 
Fonte das Águas. 
Os órfãos dizem que Tens o rosto de Mãe... 
Os pobres Te invocam como Pão e Esperança. 
Deus, nome de nossos desejos... 
Tantos nomes quantas são nossas esperanças 
e desejos...” {“Poema. Sonho. Mistério” Rubem Alves}. 
 
Canto:  HE 324“ O grande amor de Deus”  

 
CONFISSÃO 

 
Leituras bíblicas: Salmo 91.1-6,14-16  {p. 817} 
Solo/Coro 
 
Pai...Mãe...de olhos mansos. Que o Teu nome me seja doce, 
a alegria do meu mundo. Traze-nos as coisas boas em que 
tens prazer: os jardins, as fontes, as crianças, o pão, o 
vinho, os gestos ternos, as mãos desarmadas, os corpos 
abraçados... Sei que desejas dar-me o meu desejo mais 
fundo, desejo cujo nome esqueci... mas Tu não esqueces 
nunca. Realiza pois o meu desejo para que eu possa rir. Que 
o Teu desejo se realize em nosso mundo, da mesma forma 
como ele pulsa em Ti. Concede-nos contentamento nas 
alegrias de hoje: o pão, a água, o sono... Que nossos olhos 
sejam tão mansos para com os outros como os Teus são 
para conosco. Porque, se formos ferozes, não poderemos 
acolher a Tua bondade. E ajuda-nos para que não sejamos 
enganados pelos desejos maus. E livra-nos daquele que 
carrega a morte dentro dos próprios olhos. Amém.{Rubem 
Alves} 
 

 
 
 

 
 

Canto: HE 231 “Vem, pecador!” 
Momentos de Louvor (noite) 
 

EDIFICAÇÃO 
 

Leituras bíblicas: AT: Jeremias 32.1-3a, 6-15 {p.1043}; NT: 
I Timóteo 6.6-19 {p. 1572} e Lucas 16;19-31 {p. 1367}.  
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

Convite à mesa 
Todos: 

 
À descoberta do amor   

Ensaia um sorriso e oferece-o a quem não teve nenhum. 
Agarra um raio de sol e desprende-o onde houver noite. 
Descobre uma nascente e nela limpa quem vive na lama. 
Toma uma lágrima e pousa-a em quem nunca chorou. 
Ganha coragem e dá-a a quem não sabe lutar. Inventa a 
vida e conta-a a quem nada compreende. Enche-te de 
esperança e vive à sua luz. Enriquece-te de bondade e 
oferece-a a quem não sabe dar. Vive com amor e fá-lo 
conhecer ao Mundo. 

{Mahatma Gandhi} 
 

Consagração dos elementos 
Pai Nosso e Partilha 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 
“Bem-aventurados os pacificadores porque 

serão chamados filhos e filhas de Deus.” 
{Mateus 5: 9} 

 
 
Canto: HE 420 “Ceifeiros do Senhor” 
 
Consagração dos dízimos e ofertas 
Avisos e Agradecimentos 
Benção Final  e Tríplice Amém 
 



 

Igreja Cristã de Ipanema 
Ecclesia reformata et semper reformanda 

 

Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 
Telefones: (21) 2287 8144 / (21) 98489 8588 
 

Pastores:  Edson Fernando de Almeida Leni Maria H. de Gusmão 
 Leonardo Amorim                  Bruno Oliveira 
 

Pastor Emérito: Jonas Neves Rezende 

 

ICI NA INTERNET 
 

E-mail 

icirio@uol.com.br 
 

Facebook e Youtube 

Igreja Cristã de Ipanema 
 

Páginas 

www.igrejacristadeipanema.org.br 
www.igrejacristadeipanema.com 

 

Domingo, 25 de Setembro de 2016 
26° Domingo no Tempo Comum 

“Ele me invocará, e eu lhe responderei; na sua angústia eu estarei com ele.” (Salmo 91.15) 
 

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

 

 

 



 Notas Importantes 

 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10:30 h e 19 h 

Classe Paul Tillich .............................. 18:30 h (2as feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 20 h (2as feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley - 17 h (domingo) 

 

 

SETEMBRO AMARELO: Setembro Amarelo é uma 
campanha de conscientização sobre a prevenção do 
suicídio, com o objetivo direto de alertar a população 
a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no 
mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de 
setembro, desde 2014, por meio de identificação de 
locais públicos e particulares com a cor amarela e 
ampla divulgação de informações. O movimento 
acontece durante todo o mês de setembro em todo o 
mundo. Há uma atenção especial no dia 10 de 
setembro,  o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. 
Setembro Amarelo é somente mais uma oportunidade 
de falarmos de males cada vez mais presentes na 
comunidade humana. Prevenção ao suicídio: uma 
atitude também nossa! 
 
ESPAÇO CREI: A rede de ajuda em torno do Crei 
amplia-se cada dia mais. Graças a Deus! Gostaríamos 
de agradecer o empenho dos voluntários e ajudadores 
recentemente. Agradecemos a doação de caixas de  
sucos feitas pelo Sr. Marcos  Simões; ao Sr. José 
Américo, avô da pequena Julia, aluna do Crei, pela 
doação de parte dos itens que precisaremos para a 
realização da feijoada beneficente que será realizada 
junto à apresentação das crianças no próximo dia 8 de 
outubro; à Sra  Paula Rocha, pela doação dos novos 
livros didáticos para trabalharmos o tema  Cultura 
Afro Brasileira e indígena; e à Elisa Gusmão, filha de D. 
Leni, pela oferta dos amigos e irmãos das 
congregações que faz parte: Saint Thomas Urc e Igreja 
Metodista do Norte de Watfoerd. O nosso 
agradecimento pelo empenho e apoio de nossos 
ajudadores! 
 
 
SERVIÇO DE  DIACONIA: Estamos precisando de 
voluntários para o serviço de  diaconia no culto da 
manhã. Se você se  sente apto a exercer essa função 
de serviço e acolhimento, por favor, nos procure. 
Entre em contato com a secretária da igreja, Danielle, 
através do telefone da igreja: 2287-8144. 

FEIJOADA DO ENCONTRO: No segundo sábado de 
outubro, dia 8, teremos uma feijoada na casa da Cely. 
A  renda será destinada às bolsas do encontro em São 
Moritz.   
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Na próxima quarta-feira, dia 
28 de setembro, a reunião de oração será na Igreja 
Cristã de Ipanema, às 15h. Participe! 
 
 
ENCONTRO DA ICI NO SÃO MORITZ: Os preparativos 
para o encontro da ICI no Hotel São Moritz já estão 
em andamento. Faça o quanto antes sua inscrição 
garantindo o seu lugar.  As inscrições estão abertas 
com os diáconos de plantão. O valor da inscrição é 
R$30,00.  Os preços são os seguintes: Valor do pacote 
(duas diárias): R$ 540,00 – Solteiro; R$ 460,00 por 
pessoa em apartamento duplo; R$ 420,00 por pessoa 
em apartamento triplo ou quádruplo. Cortesia de 2 
crianças até 12 anos no mesmo apartamento dos pais. 
Pagamento em 3x: agosto, setembro e outubro. 
 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 
 HOJE: Juliana de Barros Costa.  Dia 26.09: Eula Maciel 
Cockell e Carlos Diego Crisóstomo Lima. Dia 28.09: 
Moema Araújo Lima Casares e Laura Leite Vidal.  Dia 
30.09: Lucas Roxo Mundim. Um abraço carinhoso da 
ICI! 
 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Lamentações 1.1-6 ou Lamentações 3.19-
26, Salmo 137, II Timóteo 1.1-14 e Lucas 17.5-10. 
 

DIÁCONOS DE  PLANTÃO:                              

Hoje: Lya (Manhã) e Rute (Noite) 
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