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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

 
Se não falas, vou encher o meu coração com o teu silêncio e 
aguentá-lo. Ficarei quieto, esperando, como a noite em sua 
vigília estrelada, com a cabeça pacientemente inclinada.  A 
manhã certamente virá, a escuridão se dissipará e a tua voz 
se derramará em torrentes douradas por todo o céu. Então 
as tuas palavras voarão em canções de cada ninho dos 
meus pássaros e as tuas melodias brotarão em flores por 
todos os recantos da minha floresta. {R. Tagore} 
 
Canto:  HE 121 “ Exaltai o Senhor!” 

 
CONFISSÃO 

 
Leituras bíblicas: Salmo 96 {p. 821} 
Solo/Coro 
Momentos de Silêncio e oração 

 
Senhor, esta é a súplica que eu dirijo a ti: fere a raiz da 
miséria do meu coração. Dá-me forças para viver 
alegremente as minhas alegrias e tristezas. Dá-me forças 
para que o meu amor frutifique em serviço. Dá-me forças 
para que eu nunca despreze o pobre, nem dobre os meus 
joelhos diante do poder insolente. Dá-me forças para elevar 
a minha mente muito acima da pequenez do dia-a-dia. E, 
finalmente, dá-me forças para entregar com amor a minha 
força à tua vontade. 
 
Canto: HE 64 “ Pastor Divino” (manhã) 
 
Momentos de Louvor (noite) 

 
EDIFICAÇÃO 

 
Leituras bíblicas: AT: I Reis 18.20-21(22-29) 30-39{p.498 e 
499}, NT: Lucas 7.1-10 {p. 1344} Gálatas 1.1-12 {p. 1534} 
Mensagem 

 
 

 
 
 

COMUNHÃO 
 
Convite à mesa 
 

Desejo a ti, e a ti somente! Deixa que o meu coração o 
repita sem parar. Os desejos que dia e noite me distraem, 
no fundo, são falsos e vazios. Assim como a noite mantém 
escondida a súplica da luz, também no fundo da minha 
consciência ressoa este grito: Desejo a ti, e a ti somente! 
Assim como a tempestade busca o seu fim na paz, embora 
lutando contra a paz com toda a sua força, assim é a minha 
revolta contra o teu amor. E mesmo assim o meu grito é: 
Desejo a ti, e a ti somente! {R. Tagore} 

 
Consagração dos elementos 
Pai Nosso e Partilha 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 
Uma bênção antiga 
Que tua vida, amigo, 

Seja sempre para o melhor, 
Que o sol aqueça teu viver 

Que a chuva caia suave no teu lar (...) 
 

 
Canto: HE 498 “Despedida” 
 
Consagração dos dízimos e ofertas 
Avisos e Agradecimentos 
 
Benção Final  e Tríplice Amém 
 
 
 
 
 
 
 
Silêncio e quietude no templo, por favor, desligue seu 
celular. 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10:30 h e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18:30 h (2as feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 20 h (2as feiras) 

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

 

 

ELEIÇÃO DO CONSELHO  E  PASTOR EFETIVO DA ICI: 

No último domingo, em Assembléia Geral Extraordinária, 
foram eleitos os seguintes presbíteros e presbíteras para 
compor o Conselho da Igreja Cristã de Ipanema para o 
quadriênio 2016-2019: 

 
Anderson Amaral 

Celso Marcos Vieira de Souza 
Cely de Souza Soares 

Elmo Mendes 
Eurico Marchon Neto 

Elizete Pires dos Santos 
Gabriela Brandão Wagner 

Maria Cristina Vianna Motta 
Marcos da Silva Andrade 

Neli Ferreira Mures 
Rute Perandini 

Solange Maria de Oliveira Roxo 
 
O Reverendo Edson Fernando de Almeida foi reeleito 
Pastor Efetivo para o mesmo quadriênio.  A posse do novo 
conselho da ICI será no dia 12 de junho, segundo domingo 
do próximo mês, no culto da noite.   
 
DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO: O papa Francisco se reuniu na 
 última segunda feira, 23 de maio, no Vaticano com 
o grande imã da universidade islâmica do Cairo Al-Azhar, 
Ahmed Al Tayyip, com quem abordou o compromisso de 
autoridades e fiéis das grandes religiões "para conseguir 
rejeitar a violência e o terrorismo". O Vaticano explicou em 
uma nota que a reunião "muito cordial" durou 30 minutos e 
ambos os  líderes religiosos destacaram "o grande 
significado deste novo encontro no marco do diálogo entre 
a Igreja Católica e o islã". Outros temas que foram 
abordados  "o do compromisso das autoridades e dos fiéis 
das grandes religiões para conseguir a paz no mundo, para 
rejeitar a violência e o terrorismo e a situação dos cristãos 
no contexto dos conflitos, além das tensões no Oriente 
Médio e sua proteção". Esse encontro é um novo gesto 
histórico no pontificado de Francisco, já que Al-Azhar, 
centro islâmico de referência para os sunitas, decidiu, em 
2011, suspender o diálogo com o Vaticano.  Confira esta 
nota na íntegra no mural da ICI. Fonte: conic.org.br 

 
ICI EM AÇÃO -  Neste feriadão de Corpus Christi o Pastor 
Bruno Oliveira está participando como preletor  do retiro de 
jovens da Igreja Batista de Itacuruça.  O evento começou na 
quinta-feira e termina na tarde de hoje.  
 
A CRISE POLÍTICA E OS EVANGÉLICOS: Confira no mural da 
ICI a interessante matéria do antropólogo  Juliano Spyer  
sobre  a importância dos  evangélicos em sua presença 
entre os grupos mais vulneráveis da sociedade,  e seu 
desprezo pelas classes médias 
educadas.(cartacapital.com.br/sociedadepolitica-e-os-
evangelicos 
 
ATENDIMENTO DA CLÍNICA SOCIAL: Tem tido resultados 
excelentes o trabalho de atendimento da clínica social de 
atendimento psicológico, psicanalítico e psiquiátrico da ICI. 
Se você conhece alguém que esteja necessitando deste 
serviço, recomende-o.  Basta ligar para a secretaria da ICI 
durante a semana e agendar uma entrevista inicial.  
 
CLASSE PAUL TILLICH - amanhã  é dia de Sessão de Cinema 
na classe Paul Tillich. Estamos convidados e convidadas a 
assistir ao documentário, Uma viagem pelos labirintos da 
riqueza e diversidade humanas. Logo após, meditação 
cristã com o diácono Alouysio.  

BAZAR DO CREI: .O bazar  será de sexta a domingo, nos 
próximos dias 3 (16-20h), 4 (14-20h) e 5 (após ambos os 
cultos). Participe! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Maria Eduarda 
Oliveira de Carvalho; Dia 30.05: Luiz Longuini Neto e Lara 
Lima do Nascimento; Dia 1.06: Antônio Carlos Silva e 
Solange Souza Boavista, Dia 2.06: Lenise Duarte Mena 
Barreto; Dia 3.06: Bernardo Amaral Lopes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO:  I Reis 17.8-16(17-24), Salmos 146 Gálatas: 
1.11-24 e Lucas 7.11-17.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO: Hoje: Teresa (manhã); Dimas 
(noite).  

 


