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Domingo, 18 de junho de 2017 
11º Domingo do Tempo Comum 

“Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor”. {Salmo 116.17} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo            {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “Justo és, Senhor” 
 

Ó Deus! 
 

Ó Deus, fonte de todo amor e todo bem, prostramo-
nos ante a tua face misericordiosa para oferecer nosso 
louvor e gratidão. Aceita nossa humilde oferta de 
amor na forma do culto que a ti oferecemos. E dá 
que, ao te adorarmos, voltemo-nos em amor e 
entrega aos nossos irmãos e irmãs. Por Jesus Cristo, 
na unidade o Espirito Santo. Amém. 

 

Canto: HE 319 “Companhia de Deus”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 116.1-2, 12-19 {p. 838} 
Solo                                                {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “Ó, dai graças ao Senhor”  
 

Momentos de silêncio  
 

Coragem para mudar 
 

Ó Deus, força daqueles e daquelas  
que esperam em Ti, dá-nos o socorro  

da tua graça e coragem para recomeçar sempre,  
para mudar sempre, para nos deixarmos  

transformar sempre! Na humildade e  
humanidade de Cristo. Amém. 

 

Canto: HE 282 “Unido com Cristo” (manhã) 
 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 52 “Consagração” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
Leituras Bíblicas:  Gênesis 18.1-15 (21.1-7) {p. 22}; 

Romanos 5.1-8 {p. 1483};  
      Mateus 9.35-10.8 (9-23) {p. 1258} 
 

Mensagem 
 

Coro: “Nossa alegria és tu, Jesus” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa  

 

Obrigado, ó Deus 
Obrigado, ó Deus, pelas coisas essenciais: 
fé, esperança, amor. 
Por causa delas nós podemos sorrir, chorar, sonhar, amar. 
Obrigado pelas sementes de valor que cultivamos: 
justiça, honestidade, verdade, beleza, bom-humor. 
Por causa delas nós podemos colher 
reconhecimento, respeito, dignidade, honra, afeto. 
Obrigado pelos percalços: 
sofrimento, angústia, agonia, aflição, suor, lágrimas. 
Por causa deles, hoje temos força, coragem,  
grandeza, perseverança. 
Obrigado pelas inimizades: 
discórdias, desavenças, ofensas, conflitos. 
Porque por causa delas aprendemos o que é 
lealdade, fidelidade, perdão, amizade. 
Obrigado pelo que temos e somos: corpo, alma, espírito. 
Por causa desse grande mistério permanecemos 
humildes, prudentes, despretensiosos, serenos. 
Obrigado, ó Deus, por te conhecermos,  
mesmo que só por teus apelidos: 
Pai, Mãe, Irmão, Amigo… Amor. 
Por tua causa sabemos que sempre teremos com quem 
contar: pai, mãe, irmão, amigo…  
a quem podemos retribuir o amor. Amém! 

                                                              {Luiz Carlos Ramos} 

Pai Nosso e Partilha 
 

Cantos: Cancioneiro 105 “Em gratidão” 
              Cancioneiro 53 “A começar em mim” 

 

CONSAGRAÇÃO 
 

Senhor, dá-me serenidade para aceitar  
o que não pode ser mudado. Coragem para mudar o 

que pode ser mudado e sabedoria para  
distinguir uma coisa da outra. 

                                                      {São Francisco de Assis} 

Canto: HE 350 “Direção divina” 
 

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 19h 

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

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

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

 

MENINAS VIOLONISTAS DO VIDIGAL: No 

próximo domingo, no culto da manhã, teremos o 

privilégio de receber o grupo de meninas violonistas 

do Vidigal, sob a batuta do pastor Samuel d’Pádua. 

Virão também, acompanhando as meninas, alguns 

membros da nossa Congregação no Vidigal. Será 

manhã de festa! 
 

VOX IN VIA: Hoje é dia da presença do grupo Vox 

in Via no culto da manhã. Que sejam bem vindos o 

maestro Rigoberto Moraes e todos o(a)s componentes 

do Coro Vox in Via.  
 

DOGMATISMO E TOLERÂNCIA: Amanhã, na 

classe Paul Tillich, estará em foco o quarto capítulo do 

Livro Dogmatismo e Tolerância, do teólogo Rubem 

Alves. O título do capítulo e da aula: As muitas faces do 

protestantismo. Participe, traga convidados. Na 2ª feira 

seguinte, última do mês, dia 26, será dia de sessão de 

cinema da ICI (SACI).  
 

REUNIÃO DE ORAÇAO DA ICI: 4ª feira próxima, 

dia 21, é dia de reunião de oração na casa da nossa 

irmã Lizete Pinhão. Anote o endereço: Rua Rita 

Ludolf, 17 apto 301 – Leblon. 
 

CASAMENTO EM LONDRINA: Nosso pastor e 

família encontram-se em Londrina desde a última 5ª 

feira para a celebração de um casamento. Que Deus 

os conduza na volta ao Rio. 
 

ECUMENISMO E REFORMA: Na primeira 2ª feira 

de julho, dia 3, às 19h, lançamento do livro 

Ecumenismo e Reforma aqui na ICI, com a presença 

de vários teólogos e teólogas protestantes e católicos. 

Não perca! 
 

CARTAS PAULINAS: Nos próximos meses, em 

ambos os cultos, o estudo da manhã e o sermão da 

noite terão como bases as Cartas Paulinas, com 

especial ênfase em Romanos, I e II Coríntios.  

 

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ: 

As inscrições para o encontro da ICI no Hotel São 

Moritz estão abertas. Não deixe para a última hora.  

Pela manhã e à noite há sempre um(a) voluntário(a) 

de plantão para registrar sua inscrição. Avante. Será 

um grande encontro. Você não pode perder!  

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ II: 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: 18.06 Tomaz 

Martinez Pinheiro 19.06 Laila Rocha Grimaldi Rizzo 

20.06 Edson Fernando de Almeida 21.06 Miriam 

Rodrigues Pereira Roxo 22.06 Luiz Mendes Cesar 

24.06 Joana Grottera Petis Fernandes. A todos um 

abraço carinhoso da ICI! 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Gênesis 21.8-21; Salmo 

86.1-10, 16-17; Romanos 6.1b-11; Mateus 10.24-39. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

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

Próximo domingo: Lya (manhã) e Dimas (noite) 


