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“Há no coração do ímpio a voz da transgressão; 

não há temor de Deus diante de seus olhos”. 

(Salmo 36.1) 
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Domingo dia 17 de janeiro de 2016 
2º Domingo no Tempo Comum 

 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 

 Prelúdio 

 Tu   {Dag Hammarskjöld} 

Tu, que estás acima de nós, 

Tu, que és um dentre nós, 

Tu, que és também em nós. 

Que todos te possam ver – também em mim, 

Que eu possa preparar o caminho para Ti, 

Que eu possa agradecer por tudo o que me tem  

acontecido. 

Que eu não esqueça jamais as necessidades dos 

outros. 

Conserva-me em teu amor, 

Assim como Tu queres que os outros se conservem 

no meu. 

Que tudo em meu ser se transforme em teu louvor! 

Que eu jamais chegue a desesperar! 

Pois eu estou em tuas mãos 

E toda força e bondade estão em Ti. 

Dá-me um espírito puro – para que eu Te possa ver! 

Dá-me um espírito humilde – para que eu Te possa 

ouvir! 

Dá-me um espírito amoroso – para que eu Te possa 

servir! 

Dá-me um espírito fiel – para que eu possa        

permanecer em Ti! 

Hino: Vigiar e Orar - Hinário Evangélico, 472 

 

CONFISSÃO 

 Leitura Bíblica: Salmo 36.5-10 {p.769} 

 Solo 

Quando há ferrugem no meu coração de lata 

É quando a Fé ruge e o meu coração dilata... 
                                                                               {Fernando Anitelli} 

 Hino: Vencendo vem Jesus – Hinário, 312 

 Louvor: Cancioneiro (Noite) 

 

 

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 Leituras Bíblicas: Isaías 62.1-5 {p. 991}, 

      1ª Coríntios 12.1-11 {p. 1512}, João 2.1-11 
 {p. 1388}.     

 Mensagem  
 

COMUNHÃO 

 Convite à mesa 

 Faze como os pássaros do céu e os lírios 

do campo                         {Paulo Cesar Botas} 

Quando deres testemunho da tua fé, não te defendas 

a ti mesmo nem defendas teus interesses concretos, 

por sagrados que estes possam parecer. Faze como 

os pássaros do céu, que cantam e voam e não     

defendem nem sua música nem sua beleza. 

Quando dialogares com alguém, observa teu      

interlocutor como se tratasse de uma experiência 

reveladora, como se olhasses – ou deverias olhar – 

os lírios do campo. 

Bem-aventurado sejas quando mantiveres tuas   

convicções sem as apresentar como normas        

absolutas. 

Bem-aventurado sejas quando não te sentires     

auto-suficiente enquanto estiveres dialogando. 

Bem-aventurado sejas quando confiares no outro 

porque confias em Mim. 

 Pai Nosso  

 Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO 

A vida só pode ser compreendida, olhando-se para 

trás; mas só pode ser vivida, olhando-se para    

frente.                                           {Soren Kierkegaard} 

 Hino: A Certeza do Crente - Hinário,388  

 Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 

“Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu 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 

 
“De algo sempre haveremos de morrer, mas já 
se perdeu a conta dos seres humanos mortos 

das piores maneiras que seres humanos foram 
capazes de inventar. Uma delas, a mais 

criminosa, a mais absurda, a que mais ofende a 
simples razão, é aquela que, desde o princípio 
dos tempos e das civilizações, tem mandado 

matar em nome de Deus”. 
José Saramago 

 
A lei nº 11.635/2007 fez do 21 de janeiro o Dia 

Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A 

data presta homenagem à Iyalorixá baiana (Mãe 

de Santo) Gildásia dos Santos e Santos, que 

faleceu na mesma data, em 2000, vítima de 

infarto. Ela era hipertensa e teve um ataque 

cardíaco após ver sua imagem utilizada sem 

autorização, em uma matéria de um jornal 

evangélico sob o título “Macumbeiros 

charlatães lesam o bolso e a vida dos clientes”. 

Ataques de violência, depredação, calúnias e até 

mesmo assassinatos são cada vez mais comuns 

motivados por razões religiosas. A intolerância 

religiosa é uma doença que, de tempos em 

tempos, torna-se epidêmica e precisa ser 

tratada e prevenida. Como? Com o 

cumprimento da lei pela educação. 

VIDIGAL - Com alegria e carinho registramos o 

enlace de Adriana e Pr. Samuel! Adriana é nossa 

colaboradora no Vidigal e cuida da parte do (louvor) 

e na medida do possível acompanha as nossas 

crianças. O nosso muito OBRIGADO. Pr. Samuel nos 

visita de quando em quando trazendo sua sabedoria 

e seu carinho para nossa comunidade.  A cerimônia 

de casamento realizou-se no dia 16/1/2016 - No 

espaço Casa Bonita em São João de Meriti – RJ. 

Desejamos ao CASAL; felicidade e que DEUS, os faça 

criadores e formadores de Cristãos,  Iluminando o 

dia a dia do casal! 

CAPICI – Nossa clínica social aumentou sua área 

de atuação.  Agora além da psicanálise e 

psicologia temos também o atendimento 

psiquiátrico.  Os agendamentos são feitos de 2ª. 

a 6ª. feira de 9:00hs às 15:00hs através do 

telefone: 2287-8144, pelo e-mail da igreja: 

icirio@uol.com.br e também pelo watsapp da 

igreja: 98489-8588.  Pedimos aos membros da 

Igreja que divulguem nosso trabalho que é feito 

com muito amor e dedicação.  

GRUPO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ – Os encontros 

são às segundas-feiras às 20:00hs, sob a 

orientação do diácono Alouysio.  

ICI NA REDE – Não conseguiu vir no domingo? 

Agora você pode assistir os cultos da ICI pela 

internet. Basta acessar nosso canal no YouTube, 

ICI – Igreja Cristã de Ipanema. As postagens são 

semanalmente, às terças-feiras. Divulgue entre 

seus amigos. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 18: Ana 

Paula Nogueira; dia 23: Solange Maria de 

Oliveira Roxo.  Um abraço carinhoso aos 

aniversariantes. 

LEITURAS BIBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Neemias 8.1-3, 5-6, 8-

10, Salmo 19, 1 Coríntios 12.12-31ª, Lucas 4.14-

21. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO - manhã: Samira; 

noite: Alouysio; Próximo domingo: manhã: 

Celso; noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 
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