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Domingo dia 02 de agosto de 2015 
18º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 

 Prelúdio 

Acho graça quando ouço dizer  

que os peixes dentro d'água  

estão com sede.  

Você vaga inquieto,  

de floresta em floresta,  

enquanto a realidade  

está dentro da sua morada. 

A verdade está aqui! 

Vá aonde quiser,  

ao norte ou sul;  

até que você tenha encontrado DEUS em sua alma,  

todo o mundo lhe parecerá inexpressivo. 
{Rabindranath Tagore} 

Hino: HE 104 – Louvor ao Trino Deus 

 

CONFISSÃO 

 Leitura Bíblica: Salmo 51.1-12 {p. 782} 

 Solo 

Ultrapassa-te a ti mesmo a cada dia, a cada instan-

te. Não por vaidade, mas para corresponderes à 

obrigação sagrada de contribuir sempre mais e 

sempre melhor, para a construção do Mundo. Mais 

importante que escutar as palavras é adivinhar as 

angústias, sondar o mistério, escutar o silêncio. 

Feliz de quem entende que é preciso mudar muito 

para ser sempre o mesmo. 
{Dom Hélder Câmara} 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 Leituras Bíblicas: 2 Samuel 11.26-12.13ª 

  {p. 437}, Efésios 4.1-16 {p. 1544}, João 6.24-35 
{p. 1396}.  

 Mensagem 
 

 COMUNHÃO 

 Convite à mesa 

O amor nunca desiste. 

O amor se preocupa mais com os outros que consi-

go mesmo. 

O amor não quer o que não tem. 

O amor não é esnobe, 

Não tem a mente soberba, 

Não se impõe sobre os outros, 

Não age na base do “eu primeiro”, 

Não perde as estribeiras, 

Não contabiliza os pecados dos outros, 

Não festeja quando os outros rastejam, 

Tem prazer no desabrochar da verdade, 

Tolera qualquer coisa, 

Confia sempre em Deus, 

 Hino: HE 341 – Segurança e Alegria 

 Louvor (Noite) 
Sempre procura o melhor, 

Nunca olha para trás, 

Mas prossegue até o fim. 
{Eugene H. Peterson parafraseando I Co 13} 

 Pai Nosso 

 Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO 

O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a 

caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o 

que colher. 
{Cora Coralina} 

 Hino: HE 345 – Sempre Vencendo 

 Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 

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

Amém. 

 Bênção Final e Tríplice Amém 

 
 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

 

GRUPO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA (GABI) - A partir de agosto na Igreja Cristã de 

Ipanema, com 1 encontro mensal aos sábados pela manhã, iniciaremos as atividades do 

Grupo de Animação Bíblica da ICI. O objetivo é oferecer cursos livres introdutórios nas 

áreas bíblica e teológica para os membros da igreja e demais interessados da 

comunidade. Fique atento às próximas comunicações. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Márcia Herculano Velasco; dia 04: 

Luiz Fernando Carvalho Beck, Sabrina Penteado Ribeiro de Toledo; dia 05:  Isabela 

Gonçalves Vieira, Juliiana Lôbo de Oliveira Maciel; dia 07: Guilherme Schanner e 

Silva.  Parabéns aos aniversariantes. 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã aula normal às 18:30h.  Logo após meditação 

com Alouysio. 

INFORMES SOBRE ENCONTRO DA IGREJA NO HOTEL SÃO MORITZ - 

Encontram-se no mural os detalhes do nosso Encontro a ser realizado nos dias 21 a 23 

de agosto.  TEMA: No ritmo livre da graça. Se quiser, pode se inscrever com o diácono 

de plantão. Não deixe para a última hora.  O pagamento da inscrição no valor de R$ 

30,00 deve ser feita à Igreja com o diácono de plantão e a reserva do hotel através do 

tel.: 2239-4445 com Rodolfo. TRANSPORTE: decidimos pelo micro ônibus pela 

equivalência de preço com a Van.  O valor até agora é de R$ 100,00 por pessoa – ida e 

volta. Se conseguirmos mais pessoas o valor será reduzido. CHURRASCO: Para 

arrecadar fundos para as bolsas, no dia 8 de agosto, na casa da Cely. Convites, R$ 35,00 

a venda com diácono de plantão ou Antônio no culto da noite.   

VISITANTES – Estiveram conosco no domingo passado pela primeira vez, os pais do 

pastor Bruno, Sr. Joel Gonçalves de Oliveira, Adalgisa Dias Oliveira e sua sobrinha: 

Maria Fernanda Lopes Oliveira. A eles as nossas boas vindas. 

PASTOR LEONARDO – Estará de férias nos próximos 10 dias.  Desejamos que 

aproveite bem a viagem juntamente com sua família. Que Deus os acompanhe. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – 2 

Samuel 18.5-9, 15, 31-33, Salmo 130, Efésios 4.25-5.2, João 6.35, 41-51. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Alouysio. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 


