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 ADORAÇÃO  
Prelúdio 
Solo 
 
Deus misericordioso, 
de grande bondade e amor. 
Alegra nossos corações  
com o perfume da tua graça. 
Faze brilhar nos nossos olhos 
a luz da tua generosidade.  
Encanta nossos ouvidos  
com a melodia da tua palavra criadora, 
e mantém-nos abrigados e fortalecidos 
à sombra da  tua misteriosa Providência.  
Amém. 
 
Canto: HE 319 “ Companhia de Deus ” 

CONFISSÃO 
 
Leituras bíblicas: Salmo 119.1-8 {p.840} 
Solo/ Coro 
 
“Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o 
enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o 
iníquo, seus pensamentos; converta-se ao Senhor, que 
se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, 
porque é rico em perdoar.” {Isaías 55:6-7} 
 
Canto: Cancioneiro n°18  “Logo de manhã” 
Momentos de Louvor (noite) 
 

PROCLAMAÇÃO  DA  PALAVRA 
 
Leituras bíblicas: Deuteronômio 30.15-20 {p.291}; 
Romanos 1.16-17 {p.1478},    I Coríntios 3.1-9{p.1501} e  
Mateus 5.21-37 {p.1250}. 
Mensagem 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNHÃO 
 
Convite à mesa 

 
És aceito 

Quando andamos pelo vale escuro de uma vida vazia e 
carente de sentido, quando sentimos que nossa 
separação é mais profunda que de costume; quando ano 
após ano, a sonhada perfeição de nossa vida não se 
realiza; quando as antigas compulsões reinam hoje  
como reinaram em muitas décadas; quando o desespero 
destrói toda alegria e todo prazer...  
Às vezes, nesse momento, uma onda de luz irrompe em 
nossa escuridão e é como se uma voz nos dissesse: "És 
aceito!". És aceito pelo que é maior do que tu e cujo 
nome ignoras. Não perguntes seu nome agora, mais 
adiante o descobrirás. Não tentes fazer nada agora, 
mais adiante farás muito. Não busques nada, não 
realizes nada, não inicies nada. Simplesmente aceita o 
fato de que és aceito!  

{Paul Tillich} 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO 
 

Por decreto irrevogável fica estabelecido 
O reinado permanente da justiça  e da claridade, 

E a alegria será uma bandeira generosa 
Para sempre desfraldada na alma do povo. 
{Estatutos do homem, de Thiago de Mello} 

 
Canto: HE 341  “Segurança e alegria” 
 
Recolhimentos dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de ti Senhor e do que é teu to damos.” 
Amém.  
 
Benção Final e Tríplice Amém 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10h30  e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18h30  (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 18 h30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  .... 17 h (domingo) 

 

 

ÚLTIMA REUNIÃO DO CONSELHO:   O Conselho da  Igreja 
Cristã de Ipanema resolveu em sua ultima reunião:  

1. Aprovar  o relatório das atividades do Coro Myrza 
Wanderley no ano de 2016 e tomar conhecimento do 
planejamento do nosso coro para o ano em curso.  

2. Programar com urgência uma série de medidas para 
atender a dois quesitos: aumento da receita da Igreja Cristã 
de Ipanema e corte de despesas. Este último assunto tomou 
quase todo o tempo da reunião do Conselho.  Houve 
exaustiva discussão  e várias propostas foram feitas para 
enfrentamento desta situação.  

3. As reuniões do Conselho da ICI voltarão a acontecer 
mensalmente.  A próxima será no dia 6 de março. 

CLASSE PAUL TILLICH -   A Classe Paul Tillich retoma suas 
atividades no dia 6 de março. Toda a programação do ano 
estará voltada para a discussão de temas ligados aos 500 
anos da Reforma Protestante.  As duas primeiras aulas 
serão ministradas pelo Rev.  Luiz Longuini, apresentando 
um quadro geral  do movimento iniciado por Marinho 
Lutero. 

CLASSE DE PREPARAÇÃO PARA A PROFISSÃO DE FÉ:  A  
nova classe da ICI que preparará nossos pré-adolescentes e 
adolescentes para se tornarem mais conscientes do  seu 
seguimento de Jesus de Nazaré,  terá início no primeiro 
domingo de março, dia 5.  Vamos incentivar nossa 
criançada! Será um privilégio participar desta classe. À 
frente estará o Prof. Jakler Nichele. 

FINANÇAS DA IGREJA: Nos cultos de hoje nosso pastor 
Edson chamará a atenção da comunidade  para a 
necessidade de alargarmos o número daqueles e daquelas 
que contribuem financeiramente à igreja.  Do total de 
membros da ICI, menos de 40% contribuem sistemática e 
mensalmente à ICI.  Se todos e todas dermos nossa 
pequena contribuição, certamente diminuiremos o déficit 
nas nossas contas e nossos projetos poderão ter 
continuidade. A crise financeira atinge quase que a  
totalidade das instituições brasileiras, incluindo as igrejas. 
Mas, coletivamente, podemos fazer  muito, sem que isso 
seja um peso a ninguém,  pela melhora de nossas finanças! 
 

 

 

MEDITAÇÃO CRISTÃ: Convidamos os integrantes da 

Comunidade e a todos os interessados para um encontro  

na ICI no próximo sábado às 15h30. Teremos a 

oportunidade de ouvir a palestra  do Pastor Fábio Ramos 

Gonçalves, “Uma experiência de meditação na prática 

Vipassana”,um relato a partir da sua vivência em dois 

retiros no centro de meditação localizado em Miguel 

Pereira. Pastor batista, Fábio é membro do Peregrinus, 

Grupo de Formação Espiritual Cristã. Após a palestra 

faremos uma meditação. 

CARTA AOS ROMANOS:   No conjunto de textos bíblicos 
que compõem  este  6° Domingo do Tempo Comum você 
notará a referência ao capítulo 1, versos 16 e 17 da carta 
aos Romanos.   A ideia é em comemoração aos 500 anos da 
Reforma  termos uma  perícope desta carta  a cada 
domingo do Tempo Comum.   A epístola aos Romanos é a 
fonte principal da ideia de justificação pela graça por meio 
da fé, tão cara ao movimento reformador. 
 
GRUPO DE LOUVOR: Àqueles  que tiverem interesse em 

integrar o grupo cantando ou tocando, informamos que o 

nosso próximo ensaio será dia  18 de Março às 16h aqui na 

igreja, quando parte do nosso cancioneiro será ensinado. 

Para maiores informações procure a Bianca.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Nicole Moorby Kerr. 
Dia 14.02: Mariana Machado de Souza. Dia 17.02: Marisa 
da Silva e Souza. Um abraço carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Levítico 19.1-2,9-18; Salmo 119.33-40, I 
Coríntios 3.10-11, 16-23 e Mateus 5.38-48.  
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Isabel (manhã) e Dimas (noite). Próximo Domingo: 
Samira  (manhã) e Alouysio  (noite).
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