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Domingo, 10 de abril de 2016 
3º Domingo da Páscoa 

“Porque tu me tens sido auxílio; à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso” (Salmo 63.7) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

Aqui estamos, ó Deus 
Aqui está, Senhor, 
Um coração inquieto querendo 
Escutar-te sem preconceitos, 
Ouvir-Te sem senões, 
Sentir-Te sem medos, 
Acolher-Te sem imposições, 
Acolhe nossa busca, ó Deus 
E aceita, por Ti e em Ti,  a nossa adoração. 
 

Canto: HE 66  “Vem, ó Todo-Poderoso”   
CONFISSÃO 

Leitura bíblica: Salmo 63.1-8 {p.791} 
Solo/coro 
Momentos de silêncio 
Litania intercessória 

 
Canto   181  HE ( 1. estrofe) 

 Te rogamos por todos os homens e mulheres que te invocam 
em todos os lugares. Para que estejam imersos no Teu 
desejo de paz, na Tua bondade radical, na tua compaixão 
infinita.  

Canto 181 HE  (II. estrofe) 
Por todos e todas que têm a vocação de animar as 
comunidades em suas respectivas religiões, para que  sejam 
anunciadores de uma espiritualidade integradora e 
libertadora, promotora da vida abundante e da justiça. 

Canto 181  HE  (III. estrofe) 
Suplicamos-Te que  Igreja de Cristo seja um modelo de 
comunidade, na qual reine a fraternidade, a participação, a 
comunhão, mais que o poder, a exclusão, a alienação.  

Canto 181  HE  ( IV estrofe) 
 
Motivos de louvor 
Momentos de louvor (noite) 
 
 
Silêncio no templo, por favor desligue seu celular. 

PALAVRA QUE VEM DE DEUS 
 

Leitura bíblica:  Isaías 55.1-9{p.985}; I Coríntios 10.1-
13{p.1509}; Lucas 13.1-9 {p.1361} 
Mensagem  A ressurreição e as duas faces do crer 

 
COMUNHÃO 

Convite à mesa 
Conversão  

... Conversão é um budista tornar-se melhor budista 
um muçulmano tornar-se melhor muçulmano 
um cristão tornar-se melhor cristão. 
... Conversão não se dá na periferia do ser 
não é tão somente uma troca de rótulo 
não é aderir a nenhum credo. 
... Conversão é descobrir o amor e ser descoberto por ele... 
Olhar a vida com os olhos de quem a aceita 
E, por isso, dispor-se ao encontro com o outro... 
Conversão é ver com os olhos benévolos a cada um que 
passa  
Sem querer convencê-lo. 
Sem querer convencê-lo de nada. 
(Eraldo Maia) 

 
Palavras da Instituição da Santa Ceia 
Pai Nosso e Partilha 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Dividamos nosso pão com quem tem fome, acolhamos em 
nossa casa o pobre sem teto, vistamos quem está nu, e não 
desprezemos nossos semelhantes! Quando tais frutos 
nascem de nossa terra, olha Senhor, e diz: Isso é bom; faze 
que tua luz brilhe no momento oportuno. Por esta humilde 
messe de boas obras, faze que possamos nos elevar a uma 
contemplação deliciosa do Verbo da Vida, e que brilhemos 
no mundo como astros, fixados no firmamento de tua 
Escritura. (Santo Agostinho) 

 
Canto:  HE 345  “Sempre  vencendo” 
Recolhimento de dízimos e ofertas 
Benção Final e Tríplice Amém 

 

 



 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) 

 

 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS –  

Convocação às igrejas:  “Chamados e chamadas para 

proclamar os altos feitos do Senhor” (1Pe2.9). Este é o lema 

bíblico que inspira a Semana de Oração pela Unidade Cristã 

2016. A Semana de Oração foi preparada pelas Igrejas da 

Letônia. Participaram diretamente do processo de 

elaboração do material as Igrejas: Católica Apostólica 

Romana, Luterana, Ortodoxa e Batista.  O povo letão, no 

final do século XIX e primeira metade do século XX, foi 

obrigado a migrar por ocasião da ocupação russa. Parte 

dessa migração ocorreu por causa da perseguição religiosa. 

A Letônia foi submissa aos czares, que tentaram impor a 

religião oficial como expressão de fé. As pessoas de outras 

expressões religiosas, entre elas Judaísmo, Cristianismo 

(catolicismo e protestantismo) e o Islã, foram perseguidas. 

Essa realidade mudou com o passar do tempo. Hoje, a 

Letônia é bem diferente. É possível o convívio entre 

diferentes expressões de fé. A realização e preparação da 

Semana de Oração pela Unidade é o exemplo concreto 

disso. (...) O ano de 2015 foi caracterizado pelas ondas 

migratórias. Também no início deste ano, vimos, na Europa, 

migrantes e refugiados desesperados em busca de novas 

condições de vida. Seus países foram destruídos por guerras 

e catástrofes ambientais. Alguns países optaram por fechar 

suas fronteiras para evitar a entrada de migrantes. Outros 

estão pensando nessa possibilidade. No Brasil, a situação 

não é tão dramática como é na Europa. Mas também aqui 

aumentou o número de pessoas migrantes e refugiadas. 

Muitas delas buscam no nosso país a esperança de 

encontrar amparo e resgatar a dignidade de vida.  Que 

nossas Igrejas sejam motivadas para esse testemunho 

permanente de acolhida! 

IGREJAS SE MANIFESTAM COM RELAÇÃO AO MOMENTO 

POLÍTICO VIVIDO PELO PAÍS –  O site do CONIC nacional 

vem estampando em sua página principal vários 

pronunciamentos  de Igrejas e instituições sobre  a 

conjuntura política  brasileira.  Igreja Episcopal Anglicana, 

CNBB, CESE, DIACONIA,  são algumas das instituições que 

têm manifestado publicamente suas preocupações sobre os 

rumos do atual processo político naciconal ,  à luz da grande 

herança da fé. Confira os pronunciamentos  acessando: 

conic.org.br 

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA -  O Rev. Edson 

convoca o conselho da Igreja Cristã  de Ipanema para 

reunir-se ordinariamente  amanhã, dia 11 de abril,  às 20h, 

pontualmente.  

ESPAÇO CREI - Doação de livros. O Crei, através do Instituto 
Alfaebeto,  possui um projeto de leitura  chamado "Leitura 
desde o Berço" onde as crianças são estimuladas a ler em 
família durante o final de semana. Para isso o Crei empresta 
a cada semana cerca de 50 livros, um por criança. Em 
função do manuseio e  da faixa etária das crianças algumas 
obras acabam se deteriorando. Por isso estamos pedindo 
doações de livros infantis usados para crianças de 2 a 4 
anos. Agradecemos sua colaboração! 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI: A 
presidente do Conselho Consultivo Eni Almada Mendes 
convoca os membros deste conselho para uma reunião na 
próxima quinta-feira, às 19h30. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Será na próxima quarta-feira às 15h 
na residência da irmã Cristyane, na Av. Bartolomeu Mitre, 
nº72, ap.202 (Leblon). Participe! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA :  
Dia 13.04: Hugo Hamacher Silva; Dia 15.04: Fernanda 
Campos Boccaletti Fernandes; Dia 17.04: Filippo Zenon 
Bertola Oliveira . Recebam um abraço carinhoso da ICI. 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO : Atos 9.36-43; Salmo 23; Apocalipse 7.9-17, 
João 10.22-30. 
. 
DIÁCONOS DE PLANTÃO  
Hoje: Isabel (manhã); Rute (noite). Próximo domingo: 
Samira (manhã) e  Alouysio (noite)

 


