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“Aleluia! De todo o coração renderei graças 

ao SENHOR, na companhia dos justos 

 e na assembleia”. 

(Salmo 111.1) 
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   Domingo, dia 16 de agosto de 2015 
   20º Domingo no Tempo Comum 

 

  LITURGIA 

 

ACOLHIDA E ADORAÇÃO 
. Prelúdio 
. Solo / Coro 
. Meditação                                     {Santo Agostinho} 
Senhor, assim como crias e concedes alegria e força, 
assim te peço que nasça da terra a verdade, e que a 
justiça lance os olhos sobre nós do alto dos céus, e que 
no firmamento brilhem os astros! Dividamos nosso pão 
com quem tem fome, acolhamos em nossa casa o pobre 
sem teto, vistamos quem está nu, e não desprezemos 
nossos semelhantes! Quando tais frutos nascem de 
nossa terra, olha Senhor, e diz: Isso é bom; faze que tua 
luz brilhe no momento oportuno. Por esta humilde  
messe de boas obras, faze que possamos nos elevar       
a uma contemplação deliciosa do Verbo da Vida,             
e que brilhemos no mundo como astros, fixados no     
firmamento de tua Escritura. 
.Canto: Vida e luz  - Hinário Evangélico, 398 

 

CONFISSÃO 
. Leitura bíblica:  Salmo 111 {p. 836} 
. Solo / Coro 
. Momentos de silêncio 
. Oração comunitária                  {Luiz Carlos Ramos } 
Senhor, 
Nesta hora, enquanto a brisa suave da criação 
acaricia nossos corpos, 
e o vento do teu Espírito afaga nosso coração, 
queremos exalar o sopro tímido da nossa voz,  
numa súplica que se misture 
com o ar fresco da natureza, dizendo: 
—Vem, vento impetuoso e renova a face da terra! 
Quem dera tão fraco hálito alcançasse  
tua face na face de todos os povos. 
—Vem, vento impetuoso e renova a face da terra! 
Oxalá esse vento do céu nos areje a vida aqui na terra, 
e nos mova ao encontro de ti 
no encontro do próximo.     

. Canto : Deus está aqui - Cancioneiro, 29   (manhã) 

                  Louvor   (noite) 
 

  

EDIFICAÇÃO 

. Leituras bíblicas: 1º Reis 2.10-12, 3.3-14 {p. 465 e 468},  
Efésios 5.15-20 {p. 1547}, João 6.51-58 {p. 1397}                                                                                                                                                                
. Mensagem 

. Solo / Coro 

 
COMUNHÃO  
. Convite à mesa 
. O Homem Humano             {Adélia Prado} 
Se não fosse a esperança de que me aguardas  
com a mesa posta 
o que seria de mim eu não sei. 
Sem teu nome a claridade do mundo não me hospeda, 
é crua a luz crescente sobre ais. 
Eu necessito por detrás do sol 
do calor que não se põe e tem gerado meus sonhos, 
na mais fechada noite, fulgurantes lâmpadas. 
Porque acima e abaixo e ao redor do que existe  
permaneces, 
eu repouso o rosto na areia 
contemplando as formigas, envelhecendo em paz 
como envelhece o que é de amoroso doro. 
O mar é tão pequenino diante do que eu choraria 
se não fosses meu Pai. 
Ó Deus, ainda assim não é sem temor que te amo 
nem sem medo. 
. Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
A única sabedoria a que podemos aspirar é a sabedoria 
da humildade: a humildade é infinita.      {T.S. Eliot} 

. Canto:  Conta as bênçãos - HE, 338     

. Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“ Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu To damos.” 
. Avisos e agradecimentos  
. Bênção Final                 
. Triplice amém e abraço da paz 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 O Culto é um momento de conexão com o Divino : por favor , desligue seu celular. 
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NOTAS IMPORTANTES 
 

 Nosso querido amigo e irmão LUIZ EDUARDO 

MONTEIRO DE ALMEIDA faleceu na última terça-feira, 

dia 11 de agosto, vítima de um enfarto fulminante. 

Luiz Eduardo e sua amada esposa Maria José 

chegaram à nossa Igreja há quatro anos. Descobrir a 

comunhão e o convívio com nossa comunidade foi 

uma experiência reveladora para ambos. Luiz não se 

cansava em dizer: Eu conheci o Senhor Jesus!  De 

formação marxista, descobriu na fé cristã a fonte 

profunda da qual nascem e se sustentam todos os 

grandes sonhos da humanidade. Frequentava a ICI no 

culto da manhã, sempre ao lado de sua amada esposa 

e, quando esta ficou adoentada, vinha sozinho à Igreja 

saindo sempre  antes do amém para estar ao lado de 

sua eterna  companheira  e transmitir-lhe o carinho da 

Igreja. À esposa Maria José, à filha Laura, ao genro 

Daniel, ao netinho Eduardo, à cunhada Helena  e a 

todos os demais familiares, o abraço amoroso e 

solidário da Igreja Cristã de Ipanema.   

 Amanhã é dia de CLASSE PAUL TILLICH 

ESPECIAL. Será exibido o filme Homens e deuses, 

seguido de debate. Um grupo de monges franceses, 

nos anos 90, vive em um mosteiro numa montanha na 

Argélia. O exército oferece proteção mas os monges a 

recusam pois vivem em harmonia com a comunidade 

muçulmana local. Preferem levar sua vida de forma 

simples, dando continuidade à sua missão. O filme 

tem 2:10 h de duração.  Horário 17:30h. Venha, traga 

um(a) convidado(a)! 

 A REUNIÃO DE ORAÇÃO da próxima semana 

será na residência de Miriam Guimarães.  O endereço: 

R.Barão da Torre, 620 apt 401 – Ipanema. 15:00hs.  

Participem! 

 Começam no próximo dia 29 de agosto 

(sábado), às 9:30h, as atividades do GRUPO DE 

ANIMAÇÃO BÍBLICA (GABI). O tema do primeiro 

encontro será "Bíblia, suas origens e suas leituras" 

quando conversaremos um pouco sobre como a Bíblia 

chegou à forma que conhecemos hoje e também 

sobre as ferramentas de que dispomos para fazermos 

melhores leituras. Anote aí: sábado, dia 29 de agosto, 

às 9:30h, aqui na Igreja Cristã de Ipanema.  

 No dia 30 de agosto as 18:00h teremos mais 

uma edição do MINI-CONCERTO. Receberemos o 

conjunto Sacravox . Anote na sua agenda. 

 A CRIANÇADA DA ICI reuniu-se ontem na casa 

da diaconisa Izabel Christina, em Botafogo. Divertiram-

se muito, ouviram estórias, assistiram vídeos e 

comeram muitos quitutes. Obrigado a Izabel por 

acolher nossos pimpolhos e parabéns aos professores 

da nossa molecada por esta bonita iniciativa.  

 Estas são as LEITURAS BÍBLICAS para a liturgia 

do próximo domingo: 1º Reis 8.(1,5,10-11)22-30,41-

43; Salmo 84; Efésios 6.10-20; Joãob 6.56-69 

 Os DIÁCONOS DE PLANTÃO são: manhã- 

Samira, noite- Rute; Próximo Domingo: manhã- Celso, 

noite - Dimas . 

 Procurem os ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

para dar-lhes um abraço gostoso. São eles: hoje: Julia 

Spiegel de Almeida; dia 17: Alice Iglesias Croccia; dia 

18: Ângela de Macedo e Silva Amaral.  

NOTÍCIAS DO ENCONTRO NO SÃO MORITZ- 

21/23 DE AGOSTO – ÚLTIMA CHAMADA 

Solicitamos àqueles que ainda não efetuaram os 

pagamentos do hotel e da inscrição que o façam hoje 

ou no decorrer da semana.  A Igreja subsidiou uma 

parte do ônibus e cada um pagará apenas R$ 70,00 ida 

e volta.  Ainda temos 6 vagas no ônibus.  Sairemos da 

porta da Igreja na próxima sexta-feira, dia 21 às 13hs 

em ponto.  Por favor, não se atrasem!  Quem for de 

carro e precisar do mapa pode pegar com o diácono 

de plantão.  

O preletor principal do encontro será o teólogo 

 Zwinglio Motta Dias, pastor da Igreja Presbiteriana 

Unida, professor do departamento de Ciências da 

Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora.          

O tema da sua palestra:  A graça que nos humaniza.  

 A coordenação do Encontro avisa que no sábado a 

noite haverá um Grande Baile, com músicas que vão 

dos anos 70 aos dias atuais.  O traje é livre. Venham 

trajados de acordo com a época musical com a qual 

mais se identificam!  

 


