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Domingo, 15 de outubro de 2017 
28º Domingo do Tempo Comum | Celebrando os 500 anos da Reforma 

“Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo tempo”. {Salmo 106.3} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                     {Lizette Pinhão - manhã} 
Coro MW “Alegrai-vos” 
 

Compadecer-se 
Não somos Cristo, mas se quisermos ser cristãos, 
importa que participemos da grandeza de coração de 
Cristo por meio da ação responsável, que com liberdade 
aproveita a oportunidade e se expõe ao perigo, e por 
meio do compadecer-se autêntico, que não brota do 
medo, mas do amor libertador e redentor de Cristo 
para com todos os que sofrem. A espera passiva e 
indiferente não são atitudes cristãs. Não são as 
experiências no próprio corpo que chamam a pessoa 
cristã a compadecer-se, mas as experiências no corpo 
dos irmãos, pelo quais Cristo sofreu.  

 

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

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 106.1-6,19-23 {pg. 829}                                                                     
Solo                                               {Lizette Pinhão - manhã} 
Coro MW “Só o teu querer” 
Momentos de silêncio 
Prece 

Oração matutina 
Dentro de mim está escuro, mas em ti há luz 
Eu estou só, mas tu não me abandonas 
Estou desanimado, mas em ti há auxílio 
Eu estou inquieto, mas em ti há paz 
Em mim há amargura, mas em ti há paciência 
Não entendo teus caminhos, mas tu conheces o 
caminho certo para mim. 

{Dietrich Bonhoeffer} 
 

Canto: HE 386 “Bondoso amigo” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 113 “Cada instante” 

Cancioneiro 82 “Canta agora mesmo a Cristo”  
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Êxodo 32.1-14 {pg. 121}; 
  Filipenses 4.1-19 {pg.1553}; Mateus 22.1-14 {pg. 1281} 
 

Mensagem 
Coro MW “Cordeiro de Deus” 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Quem sou eu? 
Quem sou eu?  

 

Seguidamente me dizem que deixo a minha cela 
sereno, alegre e firme qual dono que sai de seu castelo. 
 

Quem sou eu?  
 

Seguidamente me dizem que falo com os que me guardam 
livre, amável e com clareza como se fosse eu a mandar (...) 
Sou mesmo o que os outros dizem a meu respeito? 
Ou sou apenas o que sei a respeito de mim mesmo? 
Inquieto, saudoso, doente, como um pássaro na gaiola, 
respirando com dificuldade como se me apertassem a 
garganta (...) 
 

Quem sou eu?  
 

Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? 
Sou ambos ao mesmo tempo? (...) 
 

Quem sou eu?  
 

O solitário perguntar zomba de mim. 
Quem quer que eu seja, ó Deus, tu me conheces,  
 

Sou teu! 
 

Consagração dos elementos 
Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 51 “Oração de São Francisco” 
            Cancioneiro 47 “Comunhão” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Ação 
 

Abandona o vacilar medroso  
e enfrenta a tempestade dos acontecimentos, 

Sustentado somente  
pelo mandamento de Deus e por tua fé, 

E a liberdade envolverá jubilosa o teu espírito. 
 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 341 “Segurança e alegria” 
 

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) 

 

TEXTOS DA LITURGIA: Os textos da liturgia de 

hoje são de autoria de Dietrich Bonhoeffer, teólogo 

luterano, mártir da fé cristã, assassinado aos 39 

anos pelas tropas de Adolf Hitler. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA: Durante mais de 10 

anos, Luís Sérgio T. Macedo, amigo de nossa querida 

ICI e  Amigo do CREI,  fez parte da equipe de  

acompanhamento das famílias de nosso “Projeto 

Cesta Básica - Encontro Solidário”. Durante esse 

tempo, emprestou sua escuta atenciosa e solidária a 

muitas e muitas pessoas. Sempre com uma postura de 

cuidado e acolhimento para com os mais vulneráveis, 

prestou sua ajuda intervindo amorosamente junto às 

famílias assistidas. Nosso muito obrigado por toda sua 

ajuda, amigo Luís Sérgio! A Igreja Cristã de Ipanema 

lhe agradece muitíssimo por sua doação em amor e 

serviço! (Nosso último encontro ocorreu no sábado, 

dia 7 de outubro). 

 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONIC: O 

CONIC-Rio convoca todas as igrejas-membro para a 

assembleia ordinária que ocorrerá no próximo 

sábado, dia 21 de outubro. Na ocasião será eleita a 

nova diretoria para o biênio 2018-1019. A Igreja Cristã 

de Ipanema e a Paróquia Anglicana São Paulo Apóstolo, 

encaminharão à Assembleia a carta de recomendação 

para que a Igreja Batista Portas Abertas em Santa 

Teresa, filiada à Aliança de Batistas do Brasil (ABB), 

seja acolhida pelo CONIC. 

 

SEMPRE REFORMANDO: A ICI recebe da Igreja 

Presbiteriana da Praia de Botafogo o convite para a 

participação no evento A Reforma Protestante e os 

desafios contemporâneos, com a presença dos 

expositores Zwinglio Mota Dias / Lusmarina Campos e 

dos debatedores Luis Longuini Neto / Edson Fernando 

de Almeida. Anote em sua agenda: 26 de outubro, às 

19h, no número 430 da Praia de Botafogo.  

 

MEMÓRIAS ECUMÊNICAS - NARRATIVA DE 

UM PROTESTANTISMO DESCONHECIDO: A 

obra coletiva “Memórias ecumênicas protestantes”, 

organizada pelo cientista da religião Zwinglio Dias, 

vinculada ao Projeto Marcas da Memória, do 

Ministério da Justiça, é uma contribuição singular à 

historiografia do período da ditadura civil-militar. 

Trata-se de um conjunto de análises e de 

testemunhos coligidos, conformando uma narrativa de 

experiências de um protestantismo bastante 

desconhecido da população brasileira, em especial dos 

próprios evangélicos. A abertura é um estudo de José 

Bittencourt Filho que contextualiza o protestantismo 

libertário e ecumênico dos anos 1950, 1960 e as 

agruras que vieram a atingir significativos setores 

juvenis das igrejas protestantes. Segue ao estudo um 

conjunto de testemunhos, que relatam em primeira 

pessoa os engajamentos, as perseguições e os 

processos de enfrentamento do duplo terrorismo, o 

do Estado e o das igrejas. Este miolo é um acervo 

documental para que as gerações de pesquisadores 

possam fazer interpretações das trajetórias 

protestantes libertárias, na defesa dos direitos 

humanos e da democracia, durante a ditadura civil-

militar brasileira. Baixe o livro pelo endereço: 

http://bit.ly/2fARIgC (Fonte: conic.org.br) 

 

APROVAÇÃO NO CONCURSO DA UFJF: Nosso 

pastor Edson foi aprovado no concurso para Professor 

Adjunto do Departamento de Ciência da Religião da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de 

concentração de Estudo das Religiões Comparadas, 

Mística e Diálogo Inter-religioso.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 10.10 Vicente 

Paulo de Araújo 15.10 Luciana Jéssica Paes 16.10 

Raquel Telles Pinto 17.10 Gisele Vidal da Trindade 

Amorim, Mariana Siqueira Burlamaqui, 19.10 Carolina 

de Souza Rosa, Cláudia Marcia Rodrigues de Jesus, 

Lucia da Silva e Sousa 20.10 Maria Vitória Reis Neves 

Bezerra, Thiago do Nascimento Mafra 21.10 Silvio 

Hamacher. A todos e todas, um abraço carinhoso 

da ICI! 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Êxodo 33.12-23; Salmo 99;  

I Tessalonicenses 1.1-10; Mateus 21.15-22. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Isabel (manhã) e Alouysio (noite) 

Próximo domingo: Samira (manhã) e Dimas (noite) 


