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“O Senhor te responda no dia da tribulação; 

 o nome do Deus de Jacó 

 te eleve em segurança”. 

(Salmo 20.1) 
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Domingo, dia 14 de junho de 2015 
12º Domingo do Tempo Comum 

   LITURGIA  
 

 

ADORAÇÃO 

 Prelúdio 

 Solo de Contralto :  Eliane Valentin -Vivaldi : 

Qui sedes ad dexteram Patris  

 Oração                          {S. Tomás de Aquino} 

Que eu chegue a Ti, Senhor, 

por um caminho seguro e reto; 

caminho que não se desvie 

nem na prosperidade nem na adversidade, 

de tal forma que eu Te dê graças 

nas horas prósperas e nas adversas, 

conserve a paciência, 

não me deixando exaltar pelas primeiras, 

nem abater pelas outras. 

Que nada me alegre ou entristeça, 

exceto o que me conduza a Ti 

ou que de Ti me separe.(...) 

Concede-me, Senhor meu Deus, 

uma inteligência que Te conheça, 

uma vontade que Te busque, 

uma sabedoria que Te encontre, 

uma vida que Te agrade, 

uma perseverança que Te espere com confiança 

e uma confiança que Te possua, enfim. 

 Hino: 104 -  Louvor ao Trino Deus {manhã} 

 

CONFISSÃO 

 Leitura Bíblica: Salmo 20 {p. 756} 

 Solo de Contralto: Eliane Valentin : Lacrimosa 

Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda 

inquieto enquanto não descansar em ti. 

 Hino: 388 – A Certeza do Crente {manhã} 

 Louvor (Noite) 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 Leituras Bíblicas: 1º Samuel 15.34 e 16.13 {p. 

397}, 2ª Coríntios 5.6-17 {p. 1524}, Marcos 4.26-

34 {p. 1303}.  

 Mensagem 

  

 Dueto: Olga Carolina Barbagelata e Elizabeth 

Schulze - Vivaldi: Laudamus 

 

COMUNHÃO 

 Convite à mesa                     {Santo Agostinho}     

À minha mesa vos convido. 

Nela ninguém morre, 

nela está a vida verdadeiramente feliz, 

nela o alimento não se corrompe, 

mas refaz e não se acaba. 

Eis para onde vos convido, 

para a morada dos anjos, 

para a amizade do Pai e do Espírito Santo, 

para a ceia eterna, 

para a fraternidade comigo; 

enfim, a mim mesmo, 

à minha vida eu vos conclamo! 

Não quereis crer que vos darei a minha vida? 

Retende, como penhor a minha morte.                                

 Pai Nosso 

 Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

Pra dilatarmos a alma 

Temos que nos desfazer 

Pra nos tornarmos imortais 

Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda 

inquieto enquanto não descansar em ti. 

A gente tem que aprender a morrer 

Com tudo aquilo que fomos 

E tudo aquilo que somos nós! 
                                                                       {Fernando Anitelli} 

 Hino: 111 - Louvor e Glória 

 Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 

“Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu To damos” 

Amém 

 Bênção Final 

 Tríplice Amém 

 

 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

 
I G R E J A   C R I S T Ã    D E   I P A N E M A   -  I  C I 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

Ficam convocados os senhores membros efetivos da 
Igreja Cristã de Ipanema a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, com 
início às 12 (doze) horas do domingo, dia 14 de junho 
do corrente ano de 2015, na sede social, na Rua Joana 
Angélica 203, no bairro de Ipanema, para deliberarem 
sobre os seguintes assuntos: Em Assembleia 
Ordinária:  a) eleger  o Secretário de atas;  b) tomar 
conhecimento do relatório pastoral;  c) apreciar o 
relatório da Tesouraria  referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro  de 2014,  e o respectivo parecer 
da Comissão de Exame de Contas; d) aprovar o 
orçamento para o ano civil em curso; e) assuntos 
gerais. Em Assembleia Extraordinária: referendar a 
indicação, feita pelo Pastor Efetivo e acolhida pelo 
Conselho, dos reverendos Leonardo Costa da Silva de 
Oliveira Amorim e Joelson Bruno Dias Oliveira para  
funcionarem como Pastores Auxiliares desta 
comunidade, conforme permissivo do artigo 10º do 
Estatuto da ICI. Esclarece-se que, não havendo 
quórum estatutário, a Assembleia Geral Extra- 
ordinária fica automaticamente convocada para o 
domingo seguinte, 21 de maio, no mesmo horário. 
              Rio de Janeiro, 31 de maio de 2015.  

Edson Fernando de Almeida – Pastor Efetivo e 
Presidente do Conselho 

 
ENCONTRO EM SÃO MORITZ - O próximo Encontro da 
Igreja Cristã de Ipanema no Hotel São Moritz será nos 
dias 21 a 23 de agosto de 2015. Estamos a 3 meses 
deste evento. A quem interessar é possível dividir a 
taxa em 3 vezes: uma parcela referente a  junho, julho 
e agosto.  As reservas devem ser feitas com Rodolfo 
na agência São Moritz, através do Tel: 2239-4445. Os 
valores são os seguintes: R$ 460,00 solteiro; R$ 
380,00 por pessoa em apto. duplo; R$ 350,00 por 
pessoa em apto. triplo ou quádruplo; Cortesia de 02 
(duas) crianças até 12 anos no mesmo quarto dos 
pais.  A taxa de inscrição, R$ 30,00, deverá ser paga na 
Igreja, separadamente da reserva do Hotel. Estamos 
fazendo a cotação de um micro ônibus ou Van, 
dependendo da procura.  Os interessados, por favor, 
queiram se manifestar desde já. Isso facilitará o 
trabalho da comissão de transporte.    
 
VOX IN VIAS - No culto da manhã, sob o batuta do 
maestro Rigoberto Moraes, seremos brindados com 
as vozes de Eliane Valentin, Olga Carolina Barbagelata 
e Elizabeth Schulze.  
 

O ISER E O CONIC-RIO CONVIDAM -  Chegou-nos 
convite do Iser ( Instituto de Estudos da Religião ) e 
Conic-Rio ( Conselho Nacional de Igrejas Cristãs ) para 
uma mesa redonda que discutirá o seguinte tema: 
Cristianismo global frente ao testemunho público        
e conversão em perspectiva inter-religiosa. 
Palestrantes: Raimundo César Barreto, ex-diretor de 
Liberdade e Justiça da Aliança Batista Mundial e atual 
professor no Princeton Theological Seminary (EUA).  
Shanta Premawardhana, ex-diretor do Programa de 
Cooperação e Diálogo Inter-Religioso do Conselho 
Mundial de Igrejas e atual presidente do Seminary 
Consortium for Urban Pastoral Education (EUA).  
Próxima terça feira, dia 16 de junho, às 14 horas, no 
Instituto de Estudos da Religião – Rua do Russel, 76, 
5º andar, Glória, Rio de Janeiro.  
 
CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de classe Paul 
Tillich. Depois de desfrutarmos maravilhosamente, no 
último encontro, o filme Cerejeiras em Flor, voltamos 
amanhã ao texto de Abraham Heschel “ O homem 
não está só”. Às 18:30h, pontualmente. A seguir, 
meditação cristã com o diácono Alouysio.  
 
MINI-CONCERTO – Será no dia 28 de junho às 18h. Na 
próxima edição teremos um Duo de Flauta e Piano. 
Receberemos os músicos Marcelo Lion e Beatriz 
Rodrigues, que trarão em seu repertório músicas do 
cancioneiro popular brasileiro.  Anotem em sua 
agenda! 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA -  dia 15: Vera Gilda 
de Azevedo Araújo; dia 16: Pietro de Loester Bertola 
Gonçalves, Layse Maria Guimarães Grisolli da Costa; 
dia 18: Tomaz Martinez Pinheiro; dia 19: Laila Rocha 
Grimaldi Rizzo; dia 20: Rev. Edson Fernando de 
Almeida.  Parabéns aos aniversariantes. 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA O PRÓXIMO DOMINGO –   
1º Samuel 17.4-11, 19-23 e 32-49, Salmo 9.9-20; ou Iº 
Samuel 17.57-18.5, 10-16 e Salmo 133, 2ª Coríntios 
6.1-13, Marcos 4.35-41. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: 

Alouysio; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 

Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 
10:30h e 19:00h. 
 


