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   Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 
 

“Sê tu para mim uma rocha habitável em que 

sempre me acolha; ordenaste que eu me salve, 

pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza”. 

(Salmo 71.3) 

 

 
 

 
icirio@uol.com.br      

igrejacristadeipanema.com 

                    www.igrejacristadeipanema.org.br 
 

 

Domingo dia 31 de janeiro de 2016 
4º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 

ADORAÇÃO 

 Preludio 

 Solo 

 Sl 40:6-8 
Fazer algo para Ti, levar algo para Ti: 

Não é isso que procuras. 

Ser religioso, agir com devoção: 

Não é o que estás pedindo. 

Então, abriste meus ouvidos 

Para que eu pudesse ouvir. 

E logo respondi: “Estou indo. 

Eu li na carta o que escreveste sobre mim, 

E estou indo para a festa 

Que estás preparando para mim.” 

Quando a Palavra de Deus entrou na minha vida,  

Ela se tornou parte do meu ser. 
{Paráfrase do Eugene Peterson} 

 Hino:  Louvai a Deus HE 137 

 

CONFISSÃO 

 Leitura Bíblica: Salmo 71.1-6 {p. 798} 

 Solo 

A fé não é igual à confissão de fé. O amém não é mera 

questão semântica. É a resposta de nossa vida à vida 

que Deus nos dá.  {Jaci Maraschin} 

 Hino: Sossegai HE 342 

 Louvor (Noite) 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 Leituras Bíblicas: Jeremias 1.4-10 {p. 997}, 

1 Coríntios 13.1-13 {p. 1514}, Lucas 4.21-30  
{p. 1338} 

 Mensagem 

 

COMUNHÃO 

 Convite à mesa 

 I Co 13:8-12 

 

 {Paráfrase do Eugene Peterson) 

O amor nunca morre.  

A palavra inspirada um dia será esquecida; 

A oração vai passar; 

O entendimento alcançará seu limite. 

Nós conhecemos apenas parte da verdade 

E o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto 

Mas, quando o que é completo chegar, 

Tudo que é incompleto em nós  

Deixará de existir. 

 

Hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como 

que num nevoeiro,  

Enxergando com dificuldade, 

Por entre a neblina.  

Mas isso não vai durar muito. 

O tempo vai melhorar, e o sol vai aparecer! Então vere-

mos tudo tão claramente  

Quanto Deus nos vê,  

Conhecendo-o diretamente, 

Assim como ele nos conhece. 

 Pai Nosso 

 Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO 

 

É graça divina começar bem. Graça maior persistir na 

caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir 

nunca. 
{Dom Hélder Câmara} 

 Hino: Sempre vencendo HE 345 

 Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 

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

Amém 

 Avisos e agradecimentos 

 Bênção Final 

 Tríplice Amém. 

 

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

 

CERIMÔNIA DE 500 ANOS DA REFORMA - O 

papa Francisco viajará para a cidade de Lund, 

na Suécia, no dia 31 de outubro, para 

participar da cerimônia conjunta entre a Igreja 

Católica e a Federação Luterana Mundial para 

comemorar o 500° aniversário da Reforma 

Protestante. O porta-voz do Vaticano, Federico 

Lombardi, explicou que esta visita do papa é 

"um gesto de diálogo muito significativo". 

Segundo um comunicado conjunto das igrejas 

católica e luterana, a comemoração é um 

exemplo das "sólidas" relações e do diálogo, e 

incluirá uma "oração comum" que foi redigida 

por ambas as igrejas. Na nota, o secretário-

geral da Federação Luterana Mundial, 

reverendo Martin Junge, expressou que está 

"profundamente convencido de que 

trabalhando pela reconciliação entre luteranos 

e católicos, trabalhamos pela justiça, pela paz 

e pela reconciliação em um mundo marcado 

pelos conflitos e pela violência". O papa 

Francisco pediu perdão aos protestantes e 

membros de outras igrejas cristãs pela 

perseguição de católicos no passado e também 

pediu aos católicos que perdoem aqueles que 

os perseguiram. 

REV. EDSON E FAMILIA VOLTAM DAS FÉRIAS – 

Depois de merecidas férias retorna no próximo 

domingo ao nosso convívio o pastor Edson e 

sua família.  A eles o abraço carinhoso da ICI e 

nossas boas vindas! 

MEDITAÇÃO CRISTÃ – Amanhã às 20:00h o 

grupo de meditação cristã se reúne sob a 

orientação do diácono Alouysio. 

 

NÃO TEREMOS O CULTO DA NOITE NO 

PRÓXIMO DOMINGO – Como de costume, 

teremos apenas o culto da manhã no próximo 

domingo de carnaval, em virtude das 

dificuldades de transito e por medida de 

segurança. 

VIDIGAL – No próximo domingo, também em 

virtude do carnaval, não teremos culto no 

Vidigal.   

PEDIDO DE ORAÇÕES -   Mantenhamos nossas 
orações por nosso querido  amigo e irmão  
Jether Ramalho, pela saúde e recuperação de  
Raquel, irmã do Itamar; por D. Gisele, D. Maria 
das Dores, e pela família e filhos de Rosana, 
todas frequentadoras do Grupo ICI Vidigal. 
Que a graça e a provisão divina estejam sobre 
elas! 

DE VOLTA ÀS AULAS – Nosso Crei retoma suas 

atividades amanhã com o inicio das aulas.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Gabriela Maria Fidelis Ferreira; dia 01.02: 

Celso Marcos Vieira de Souza; dia 03: Elaine 

Mures Gomes; dia 05: Maria Eugênia 

Urrestarazu.  Um abraço carinhoso da ICI a 

todos os aniversariantes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO -  Êxodo 34.29-35, Salmo 

99, 2 Coríntios 3.12-4.2, Lucas 9.28-36 (37-43). 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; 

noite: Dimas; Próximo domingo: manhã: Lya. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 


