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Domingo, 19 de Fevereiro de 2017 
7° Domingo do Tempo Comum 

“Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos; vivifica-me por tua justiça. ”{Salmo 119.40} 
 

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

 

 

 ADORAÇÃO  
Prelúdio 
Solo 
 

O amor, que pode ser apenas verbo conjugado, 
Seja prática cotidiana, ação transformadora 
Sentimento capaz de libertar-nos  
das angústias e medos 
Seja força motriz e motivadora  
para a construção de um mundo melhor 
Uma sociedade mais justa e solidária.(...) 
Façamos tudo com amor 
Sejamos constantes nesse sentimento fraternal 
Falemos com sabedoria e ouçamos com afeto 
Possamos ser plenos de benignidade 
E sigamos verdadeiramente aperfeiçoados 
Com graça, misericórdia e paz  
sejamos conduzidos com dignidade. 
E renasça em nossos corações a esperança 
Com amor não haverá o que temer! 

{Itamar Bento} 
 

Canto: HE 132 “Louvores a Deus”  

CONFISSÃO 
Leituras bíblicas: Salmo 119.33-40 {p.842} 
Solo {Lizette Pinhão} 
 

Oração 
Pai, rogo-te que me guardes nesse silêncio,  
para que eu aprenda dele a palavra da Tua paz,  
a palavra da Tua misericórdia  
e a palavra de Tua mansidão para com o mundo.  
E que por mim, talvez,  
Tua palavra de paz possa ser ouvida onde,  
por muito tempo,  
não foi possível a ninguém ouvi-la. Amém. 

{Thomas Merton} 

 

Canto: HE 144 “Palavra vivificante” 

Momentos de Louvor (noite) 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
Leituras bíblicas: Levítico 19.1-2, 9-18{p.165};  
I Coríntios 3.10-11,16-23 {p.1502} e Mateus 5.38-
48 {p.1251} 
 

Mensagem 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Se tentarmos contemplar Deus sem primeiro haver 
voltado totalmente para ele a face do nosso ser 

interior, haveremos inevitavelmente de acabar por 
nos contemplarmos a nós mesmos e 

mergulharemos talvez no escuro e quente abismo 
da nossa própria natureza sensível. 

{Thomas Merton} 

 

Palavra da Instituição da Santa Ceia 
Pai Nosso / Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO  
 

Os caminhos de Deus são os caminhos que  
Ele próprio percorreu e que nós agora temos  

que percorrer com Ele. 
{Dietrich Bonhoeffer} 

 

Canto: HE 296 “Eis-me Convosco” 
 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 
Avisos e agradecimentos 
Benção Final e Tríplice Amém 
 

 



 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

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

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

Meditação Cristã  ............................... 19 h (quartas-feiras) 

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

 

 

LIESELLOTTI ORNELLAS - UMA MULHER QUE 

FEZ DIFERENÇA NO SEU TEMPO: Faleceu na 

última terça-feira, dia 14 de fevereiro, no ano em que 

completaria 100 anos de vida, nossa amada Dona 

Liesellotti Ornellas. Fundadora do CREI, responsável 

por uma verdadeira revolução no enfrentamento do 

problema da desnutrição infantil nos anos 60 no 

Brasil, reconhecida no meio acadêmico como a 

primeira nutricionista do Brasil, criadora do programa 

de alimentação do CREI, que foi adotado pelo projeto 

Casulo da então LBA, e escritora de livros reeditados 

até hoje e tidos como referência no campo da 

nutrição.  Assim foi a vida exemplar e transbordante 

de nossa querida Dona Liesellotti, uma mulher que 

fez diferença no seu tempo. A Igreja Cristã de 

Ipanema e o CREI abraçam nossa pastora Leni 

Gusmão, muito querida irmã de Dona Liesellotti e 

todos os seus familiares. Louvado seja Deus por vida 

tão preciosa.  

NOSSAS ORAÇÕES: Por nosso amado pastor Jonas 

Resende, para que Deus o cubra de bênçãos e o 

ilumine mais e mais. Por nossa querida Liana Marchon, 

que se encontra internada no HCIII, em Vila Isabel, 

para que se sinta fortalecida no tratamento a que vem 

se submetendo. Pela presbítera Elizete Santos, sua 

irmã Marilene Santos e todos os familiares, pela perda 

da querida irmã Rosa Maria Santos na última quinta-

feira. Que o Espírito conforte toda a família. Por 

nosso menino Breno que será submetido a uma 

cirurgia na próxima terça-feira e que tudo corra bem. 

Por nosso grande Jether Ramalho, que se sinta mais e 

mais ancorado pela divina graça. Por nossa querida 

pastora Leni e seus familiares, que sejam consolados 

neste momento de luto. Por Maria de Fatima Barbosa 

da Silva, nossa querida Fatima, que se recupera de um 

quadro infeccioso e já está voltando pra casa depois 

de um período de internação hospitalar. Que Deus a 

todos e todas ilumine e fortaleça. Bendito seja Deus 

que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a sua 

graça.  

MOMENTO DE REAFIRMAÇÃO DO NOSSO 

COMPROMISSO COM A ICI: Renovemos nosso 
compromisso de contribuirmos mensalmente à Igreja. 

Nossa comunidade precisa muito de cada um de nós 
para superar suas dificuldades financeiras. Faça a sua 

parte preenchendo a filipeta que está à disposição 

com os diáconos de plantão. Após preenchê-la, 
deposite no gazofilácio, à entrada do templo.  

IMPRESSORA MAIS ECONÔMICA PARA A 
SECRETARIA: Com vistas à diminuição de nossas 

despesas, pretendemos adquirir uma impressora mais 

moderna que trará uma economia de cerca de 70% 

na impressão dos boletins dominicais. Alguém se 
candidataria a custear esse novo equipamento? Seu 

custo é de R$ 900,00 (novecentos reais). Basta 

procurar um dos pastores ou nossa tesoureira, 
presbítera Cristina. Sua oferta será super bem vinda! 

PRÓXIMO DOMINGO DE CARNAVAL: Como 

nos anos anteriores, no próximo domingo, em função 
das dificuldades de trânsito trazidas pelos blocos 
carnavalescos, não teremos o culto da noite.  

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017: Foram 
definidos pela Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) o tema e o lema da Campanha da 
Fraternidade 2017. A CF 2017 deste ano será sobre: 
“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”, 
tendo como lema “Cultivar e guardar a Criação”.  
(Fonte: conic.org.br) 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 20.02: 

Elena Isabel Martins Pedro, Dia 22.02: Vera Cristina 

Telles Pinto. Dia 23.02: João Pedro Martinez Pinheiro, 

Dia 25.02: Carla Moura Pereira Lima, Alexandre 

Marques Cabral, Márcia Moreira Sodré e Nicholas 
Alves Stolk.Um abraço carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Isaías 49.8-16a, Salmo 131, 

I Coríntios 4.1-5 e Mateus 6.24-34.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

Hoje: Samira(manhã) e Alouysio (noite). 

Próximo domingo: Lya e Alouysio (noite). 


