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Domingo, 13 de agosto de 2017 
19º Domingo do Tempo Comum 

“Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; narrai todas as suas maravilhas.” {Salmo 105.2} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                    {Lizette Pinhão - manhã} 
Coro MW “Glória e Louvor” 
 

Vem, Luz divina! 
 

Em nome do Mistério da vida, 
Deus de tantos nomes, 
Javé, Alá, Olorum 
Deus de todas as raças, de todas as culturas, 
De todos os povos, de todas as religiões. 
Nos reunimos humildemente 
E, em comunhão com tudo o que vive,  
Dizemos: Vem, Luz divina, 
Concede-nos a dadiva imerecida do  
Teu imenso cuidado.   

{Edson Fernando} 
 

Canto: HE 65 “Vem, ó Todo-Poderoso”   
                          

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 105.1-6,16-22 {pg. 828} 
Solo                                          {Lizette Pinhão – manhã} 

Coro MW “No viver, pensa em Deus” 
 
Momento de Silêncio 
 

Aberto a todas as formas 
 

Meu coração está aberto a todas as formas: 
é uma pastagem para as gazelas, 
e um claustro para os monges cristãos, 
um templo para os ídolos, 
A Caaba do peregrino, 
As Tábuas da Torá, 
e o livro do Corão. 
Professo a religião do amor, 
em qualquer direção que avencem Seus camelos; 
a religião do Amor 
será minha religião e minha fé.                      

                            {Ibn’ Arabî} 
 

Canto: HE 288 “Mais de Cristo” (manhã)                                                 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 106 “Rendei graças ao Senhor“     
             Cancioneiro 12 “Glória para sempre”                             

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Gênesis 37.1-4,12-28 {pg. 53}; 
Romanos 10.5-15 {pg. 1490}; Mateus 14.22-33 
{pg. 1268}. 
Mensagem 
Coro MW “Mostra amor” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Vida da minha vida 
Vida de minha vida, eu procurarei sempre 

Conservar puro o meu corpo, 
Sabendo que o teu toque de vida repousa 

Em todos os meus membros. 
Eu procurarei sempre manter 

Todas as falsidades longe dos meus pensamentos, 
Sabendo que tu és a verdade que acendeu 

A luz da razão da minha mente. 
Eu procurarei sempre expulsar todos 
Os males do meu coração e conservar 

Em flor o meu amor, sabendo que o teu trono 
Está no mais íntimo santuário 

Do meu coração. 
E todo o meu empenho será o de 

Revelar-te em minhas ações, 
Sabendo que é teu poder que me 

Dá forcas para agir. 
{Rabindranath Tagore} 

Pai Nosso e Partilha  
Canto: Cancioneiro 51 “Oração de São Francisco” 
            Cancioneiro 29 “Deus está aqui” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Faze-nos trilhar, Senhor, a estrada da alegria.  
No simples, no próximo, no escondido da vida,  
ajuda-nos a ouvir a pequena sinfonia da alegria.  
Só quem saboreia as pequenas alegrias  
dá-se verdadeiramente conta das grandes.   

{José Tolentino Mendonça} 
 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 338 “Conta as bênçãos” 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 

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) 

 

CONOSCO O GRUPO VOX IN VIA: Neste 
domingo dos pais recebemos com alegria, mais uma 
vez, o grupo Vox in Via, sempre sob a batuta do 
maestro Rigoberto Moraes. Que sejam sempre bem 
vindos! 
 
CELEBRACAO DOS 55 ANOS DA ICI: No 
próximo domingo, 20 de agosto, de em ambos os 
cultos, celebraremos os 55 anos de vida da ICI. No 
culto da noite haverá apresentação especialíssima do 
Coro Myrza Wanderley. Também no culto da noite 
serão recebidos os novos membros da igreja. Não 
perca! 
 
ENCONTRO DA ICI NO SÃO MORITZ: Está 
chegando a hora! Daqui a duas semanas teremos o 
nosso encontro no Hotel São Moritz. A coordenação 
do evento avisa que no sábado à noite haverá uma 
festa à fantasia. Não se esqueça de colocar a sua na 
arrumação das malas! Quem ainda não fez a sua 
inscrição, faça-a ainda hoje com Solange Roxo. Faltam 
pouquíssimas vagas. 
 
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã é dia de Classe 
Paul Tillich. Retomaremos nossos estudos no livro 
Dogmatismo e Tolerância de Rubem Alves. O capítulo 
que será foco da conversa será o 7º: Certeza e 
Inquisição. Às 18h30, pontualmente.   
 
REUNIÃO DE ORACÃO: 4ª feira próxima é dia de 
reunião de oração da ICI na residência da nossa irmã 
Mariza Rocha Oliveira, às 15h, à Rua Vieira Souto, 
438/301, Ipanema.  
 
CURSOS NO INSTITUTO COMPASSIO: 
Teologia e história da Reforma / Movimentos 
monásticos: ontem e hoje, são os dois minicursos que 
estão sendo oferecidos pelo Compassio neste mês de 
agosto. Ainda há vagas. Os interessados devem 
procurar a presbítera Solange Roxo.  
 
AS ÂNSIAS DO ESPÍRITO E O MOVIMENTO 
ECUMÊNICO: Há uma ecumenicidade latente nos 
corredores seminarísticos protestantes, cuja 

efervescência vai se diluindo na passagem para os 
corredores paroquiais. Tento trabalhar uma 
percepção de Rubem Alves levantada no livro 
Dogmatismo e Tolerância, segundo a qual grande 
parte dos alunos e alunas formado(a)s nos seminários 
protestantes são liberais em seu tempo de formação 
teológica e quando vão paras as igrejas experimentam 
uma recaída conservadora. Para Rubem a organização 
institucional do protestantismo é tal que inibe, na 
fonte, o fluxo de ideias novas. Essa mesma lógica 
explica o isolamento do pensamento teológico 
europeu, mantido sob rígida quarentena – em certo 
sentido, até hoje – nas igrejas do protestantismo 
histórico como as presbiterianas, da qual sou 
membro. Inibe o fluxo do novo, as ânsias do Espírito, 
na forte expressão de Jether Pereira Ramalho, para 
quem o repertório de significantes ecumênicos é um 
dos mais lindos e inspiradores sinais dos tempos. É 
um processo, um movimento rico e desafiador que 
jamais poderá ser reduzido às suas expressões 
institucionalizadas, embora importantes e 
significativas. E não é monopólio de nenhum grupo e 
muito menos uma simples estratégia eclesiástica.  
(Confira na integra o texto do pastor Edson publicado 
no site do CONIC: www.conic.org.br) 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 13.08 Vera 
Storino Bueno Penteado 15.08 Eduardo Monteiro 
Wanderley, Samira Farid Ismail 16.08 Julia Spiegel de 
Almeida 17.08 Alice Iglesias Croccia 18.08 Angela de 
Macedo e Silva Amaral, Carlos Alexandre Vasconcelos 
do Rego, Sergio Maranhão Carijó. A todos e todas 
um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Gênesis 45.1-15; Salmo 
133, Romanos 11.1-2a, 29-32; Mateus 15.10-20,21-
28. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Isabel (manhã) e Alouysio (noite) 
Próximo Domingo: Samira (manhã) Dimas (noite) 


