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Domingo, 25 de junho de 2017 
12º Domingo do Tempo Comum 

“Só tu és Deus!” {Salmo 86.10b} 

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

 

 

O inverno chegou, mas há uma primavera dentro de nós. Andemos em novidade devida! 
ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Solo            {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “Santo é o Senhor” 
 

Renova-te 
Renasce em ti mesmo. 
Multiplica os teus olhos, para verem mais. 
Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. 
Destrói os olhos que tiverem visto. 
Cria outros, para as visões novas. 
Destrói os braços que tiverem semeado,  
Para se esquecerem de colher. 
Sê sempre o mesmo. 
Sempre outro. Mas sempre alto. 
Sempre longe. 
E dentro de tudo.   

{Cecília Meireles} 
 

Canto: Cancioneiro 57 “Vaso Novo”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 86.1-10, 16-17 {p. 812} 
Solo                                                {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “Os que esperam no Senhor”  
 
Momentos de silêncio  
 

A primavera chegará... 
Mesmo que ninguém mais saiba seu nome, 

nem acredite no calendário, 
nem possua jardim para recebê-la. 

{Cecília Meireles} 
 

Canto: HE 270 “Vontade Soberana” (manhã) 
 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 108 “Renovados de dia em dia” 
             Cancioneiro 35 “Teu olhar” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
Leituras Bíblicas: Gênesis 21.8-21; Romanos 6.1b-11; 

Mateus 10.24-39. 
Mensagem 
Coro: “Meu tributo” 

COMUNHÃO 
Convite à mesa  

 

A partir de hoje, 
Olharei as coisas com amor  
e renascerei... 
Amarei o sol, 
pois aquece meu corpo... 
No entanto, 
amarei a chuva, 
pois purifica o meu espírito... 
Amarei a luz, 
pois me mostra o caminho... 
Amarei também a escuridão, 
pois me faz ver as estrelas... 
Receberei a felicidade, 
que engrandece meu coração, 
mas tolerarei a tristeza, 
pois abre minha alma... 
Receberei as recompensas 
pois elas me pertencem, 
mas também aceitarei de bom grado os obstáculos, 
pois eles são os meus desafios...  
A partir de hoje, 
Olharei as coisas com amor  
e renascerei...  
                                               {Manuel Couto} 

Pai Nosso e Partilha 
 

Cantos: Cancioneiro 99 “Não tenhas sobre ti” 
              Cancioneiro 96 “Nós e a providência” 
              Cancioneiro 69 “Momento Novo” 

 

CONSAGRAÇÃO 
 

Há uma primavera em cada vida: é preciso cantá-la assim 
florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar! E se um 
dia hei de ser pó, cinza e nada que seja a minha noite uma 
alvorada, que me saiba perder... para me encontrar.    
                                                   {Florbela Espanca} 
 

Canto: HE 338 “Conta as muitas bênçãos” 
 

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 
Poslúdio Coral: “Que a luz de Cristo brilhe” 



Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

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

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

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

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

 

COMUNIDADE AMADA DO VIDIGAL: Nosso 
coração se enche de alegria nesta manhã ao 
recebermos a visita de irmãos e irmãs da nossa 
congregação no Vidigal.  As meninas violonistas, sob a 
direção do pastor Samuel, se apresentarão durante o 
decorrer de toda a celebração. É dia de festa e 
congraçamento. Louvado seja Deus! 
 
NOSSA LÍDER LINDA, DO VIDIGAL: Nossa 
querida Linda teve um problema cardíaco no começo 
da semana passada e está internada num hospital na 
cidade de Volta Redonda. Esta grande líder 
comunitária tem sido um elemento catalizador no alto 
do Vidigal. Querida por todos e todas é uma 
defensora dos mais fracos. Que Deus a ilumine, 
dando-lhe muita força para recuperar-se plenamente.  
 
CLASSE PAUL TILLICH: Na classe Paul Tillich de 
amanhã, teremos a exibição do filme As bruxas de 
Salém. Trata-se de um capitulo obscuro da presença 
protestante nos Estados Unidos, que nos ajuda a 
entender o lado sombrio do protestantismo. O filme 
será exibido a partir das 17h30, pontualmente.  
 
LANÇAMENTO DO LIVRO ECUMENISMO E 
REFORMA: Acontece na primeira segunda feira de 
julho, na classe Paul Tillich, aqui na ICI, às 19h, com a 
presença de vários teólogos e teólogas católico(as) e 
protestantes. Não perca!  
 
COMPASSIO NO PRÓXIMO SEMESTRE: Os 
dois primeiros minicursos do Compassio no próximo 
semestre já estão confirmados. Teologia e história da 
Reforma com o Prof. Dr. Luís Longuini Neto e 
Monasticismo antigo e moderno: uma proposta radical 
de existência, com o Prof. Dr. Marcelo Timóteo. Às 
terças e quintas feiras de agosto, respectivamente. 
Maiores informações com Solange Roxo.  
 
PASTORA NILDES E O TRABALHO NA 
CRACOLÂNDIA: “Você está com a pessoa mais 
querida do mundo, já sabe ou não?”, pergunta um 
usuário de crack de 70 anos à reportagem. Ele está 
falando da Pastora Nildes Néri, que, dos seus 50 anos, 
há 13 trabalha no atendimento aos usuários de drogas 
da região da Cracolândia. Neste tempo, além de 
ganhar o respeito dos dependentes – que chegam a 
esconder o cachimbo quando ela passa – a pastora 
adotou duas crianças. A história da pastora Nildes na 
Cracolândia começa em 2004, quando ela chegou de 

Salvador para morar na Rua Conselheiro Nébias, 
região da Luz, onde havia uma grande concentração 
de usuários. “Eu nunca tinha visto na minha vida tanta 
gente numa rua usando drogas”. Ela chegou com o 
marido e duas filhas, de 11 e 15 anos, para ser 
missionária pela Igreja do Evangelho Quadrangular. 
“Vendo as famílias ali, comecei a me preocupar com 
elas. E da janela de onde eu morava eu via as pessoas 
morrendo. E acho que a maior necessidade delas 
muitas vezes era ter alguém para conversar. Era um 
ouvido, um abraço, um aperto de mão, um bom dia. E 
eu olhei e falei, quero ajudar essas pessoas”, conta 
Nildes. (...) “Fiquei muito feliz porque o Padre Júlio 
Lancelloti falou uma frase para mim: 'Você é minha 
pastora'”. Católico, o padre Júlio é conhecido por seu 
trabalho de auxílio aos moradores de rua. “Eu disse ‘e 
você é o meu padre’. Fiquei muito feliz, porque não 
há barreiras”, completa Nildes. (Confira no mural a 
reportagem completa ou acesse: www.conic.org.br) 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ: Nosso encontro 
anual ocorrerá no final de semana dos dias 25 a 27 
de agosto.  
Inspirados pela comemoração dos 500 anos da 
Reforma protestante, o tema do encontro da ICI no 
Hotel São Moritz será: Na fé, somos livres de tudo e de 
todos; no amor servos de tudo e de todos. 
Os valores incluem duas diárias:  
Inscrição: R$ 30,00 
Solteiro - R$ 490,00 
Apartamento Duplo - R$ 400,00/pessoa 
Apartamento Triplo/Quádruplo - R$ 357,00/pessoa 
Cortesia de 2 crianças até 12 anos no aptº dos pais. 
Formas de pagamento: Parcelado em até 4 vezes com 
cheques pré-datados (maio a agosto). Reserve este 
fim de semana!  
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 25.06 
Casemira Fernandes da Silva, Mariana Henrique 
Gomes Pinto, Pedro Terra Pereira Lima 26.06 
Glauciane Viana Pinto, Gustavo Imbuzeiro Duarte 
Bodsteim 27.06 Luna Terra Noquele, 28.06 Cristina 
Campos Villaça, Lizette de Ávila Pinhão, Maria Luísa 
Miranda Fernandes. A todos um abraço carinhoso 
da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Gênesis 22.1-14; Salmo 13; 
Romanos 6.12-23; Mateus 10.40-42. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite). 


