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   Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 
 

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão  

trabalham os que a edificam; se o Senhor não 

guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.” 

(Salmo 127.1) 
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   Domingo, dia 8 de novembro de 2015 
   32º Domingo no Tempo Comum 

 

  LITURGIA 
 

 
ACOLHIDA E ADORAÇÃO 
. Prelúdio 
. Solo / Coro 
. Aqui estamos, Senhor                     {Luiz Carlos Ramos} 
Senhor, Tu nos deste olhos, mas preferimos não ver; 
Deste-nos ouvidos, mas preferimos não ouvir; 
Deste-nos mãos e pés, mas preferimos não movê-los. 
Nesta hora, porém, pela ação do teu Espírito em nós, 
Ofertamos no teu altar o nosso olhar, 
Para que, por tua luz 
Nos permitas ver a aflição do teu povo. 
Também inclinamos a ti os nossos ouvidos, 
Para que tua voz nos ensine  
A ouvir o clamor que sobe da terra. 
Também estão aqui, Senhor, 
As nossas mãos e os nossos pés: 
Recebe-nos em teus braços e 
Permite-nos subir de nossa humilhação; 
Capacita-nos a repartir os dons recebidos, 
Para que sejamos dignos da terra que tu nos dás. 
Que a terra seja para toda gente, 
Que haja leite e mel em cada mesa, 
Que a tua vida seja abundante na nossa vida.     Amém. 
. Canto: Louvor ao Trino Deus -  Hinário, 104  
  Instrumental e Congregação – Vox in Via (manhã) 
 

CONFISSÃO 
. Leitura bíblica:  Salmo  127 {p. 850}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
. Participação Musical: Sonda-me, ó Deus –  Instrumental 
Vox in Vias (manhã) ,  Coro (noite) 
. Momentos de silêncio 
. O deserto é fértil                { D. Helder Câmara} 
Bendito sejas, Pai 
Pela sede que despertas em nós, 
Pelos planos arrojados que nos inspiras, 
Pela chama que és Tu mesmo crepitando em nós... 
Que importa que a sede fique  
Em grande parte insatisfeita?... 
(Ai dos saciados!). 
Que importa que os planos fiquem mais no desejo 
Do que na realidade? 

  
Quem sabe mais do que Tu 
Que o êxito independe de nós 
E só nos pedes o máximo de entrega 
E de boa vontade?... 
. Canto :  Mais de Cristo! Hinário , 288 (manhã) 
. Louvor:  Cancioneiro   (noite) 
 

EDIFICAÇÃO 
. Leituras bíblicas: Rute 3.1-5, 4.13-17 {p. 372 e 374},   
Hebreus 9.24-28 {p. 1590}, Marcos 12.38-44 {p. 1321}. 
. Mensagem 
. Participação Musical: Cancioneiro 53 - A Começar em 
mim - Instrumental e Congregação Vox in Vias (manhã) 
 . Coro  (noite) 
 

COMUNHÃO  
. Convite à mesa 
. Diante do pão  {“Pão, Vinho e Amizade” de Júlio de Santa Ana} 

...diante do pão que é partido na Eucaristia, 
A pergunta básica não deve ser: Que é isto? 
Mas: Quem está ali? 
Quem é aquele que se manifesta nesse mistério? 
E a resposta da fé não pode senão reconhecer 
A presença de Jesus Cristo. 
. Pai Nosso e Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
“Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte  
o óleo sobre a  tua cabeça.”  Eclesiastes 9:8 
. Canto: Constância- Hinário, 295   (1ª, 4ª e 5ª estrofes) 
. Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“ Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu To damos.” 
. Avisos e agradecimentos  
. Bênção Final              
Dirigente: Que o caminho seja brando a seus pés,  
o vento sopre leve em seus ombros. 
Congregação: Que o sol brilhe sobre o seu rosto  
e as chuvas caiam serenas em seus campos. 
Todos: E até que nos vejamos novamente, 
 que Deus nos guarde na palma da sua mão. 
. Tríplice amém  
. Poslúdio - Jesus Pastor Amado – Vox in Vias (manhã) 
. Abraço da paz 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

 

GRUPO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA ICI EM 

NOVEMBRO – Amanhã, na Classe Paul Tilllich,   

teremos mais um encontro do grupo de 

animação bíblica da ICI. A conversa será  sobre 

o tema "Panorama histórico das tradições 

literárias da Bíblia", com o Prof. Jakler.  Horário: 

18:30h.  Não perca!  Logo após Meditação com 

o diácono Alouysio.  

AMANHÃ TEM REUNIÃO DO CONSELHO -  O 

Pastor  Edson convoca todos os presbíteros e 

presbíteras para a reunião do Conselho da 

Igreja Cristã de Ipanema  amanhã, dia 09 de 

novembro, às 20h, pontualmente.  

CORO VOX IN VIA – Na manhã deste domingo 

teremos a presença do Coral Vox In Via. Que 

sejam bem vindos todos os componentes do 

Coro sob a regência do Maestro Rigoberto 

Moraes.  

VÍDEO PROMOCIONAL DA CAMPANHA DA 

FRATERNIDADE -  Da direção da Campanha da 

Fraternidade Ecumênica 2016, chego-nos um 

vídeo promocional para ser utilizado em 

espaços de formação, igrejas  e etc. Confira no 

youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=-

4yeFIM2Wbg 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER -  Há tempos 

circula nas redes sociais a frase: “Não existe 

mulher que gosta de apanhar; o que existe é 

mulher humilhada demais para denunciar, 

machucada demais para reagir, com medo 

demais para acusar, pobre demais para ir 

embora.” Gosto da frase apesar de sua alguma 

banalidade.  Gosto porque me parece que, de 

forma primária, diz a verdade sem sombras 

nem ocultamentos.  (Confira no mural a íntegra 

do artigo da teóloga  Maria Clara Bingemer). 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA EM AÇÃO - Na 

última terça-feira o pastor Edson participou de 

uma banca de doutorado em Teologia na PUC 

que teve como tema: Por uma teopo(ética) 

trinitária: a razão sensível trinitária como outra 

racionalidade teológica no horizonte pós-

moderno.  Também nesta semana nosso Pastor 

participou de um encontro anual que reúne em 

Petrópolis um grupo de teólogos e teólogas da 

libertação do campo católico e protestante. 

Ontem à noite, pregou no aniversário da Igreja 

Batista de Itaipava.  

JOVENS DA ICI CRIAM REVISTA ELETRÔNICA -  

A juventude da ICI criou uma revista eletrônica 

Caminhos para  divulgar textos cujas ideias 

sejam pautadas por uma visão inclusiva, 

pluralista e ecumênica dos grandes temas do 

mundo contemporâneo.  Visite o sitio da 

revista e deixe o seu comentário. Divulgue ! 

https://revcaminhos.wordpress.com/ 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 9: 

Elizabeth Sarmento Costa, João Vicente Martins 

Emerick Marchon, Carlos Fernandes Fuentes de 

Araújo; dia 12: Maria Isabel Araújo Lima Duque 

Estrada, João Paulo Lessa Pellegrini; dia 14: 

Severino Flávio Dantas Guerra Barretto, Tomás 

Choqueta Toledo de Arruda, Marcus Reis 

Pinheiro. Um abraço carinhoso aos 

aniversariantes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – 1º Samuel 1.4-20, 2.1-

10, Hebreus 10.11-14(15-18)19-25, Marcus 

13.1-8. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Samira; 

noite: Alouysio. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30hs e 19:00hs. 

https://www.youtube.com/watch?v=-4yeFIM2Wbg
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