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Domingo, 7 de maio de 2017 
4º Domingo da Páscoa 

“Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso.” {Salmo 23.2} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro {Lizete Pinhão - manhã} 
 

Aprende – lê nos olhos. (...). 
Aprende a ler jornais, aprende: 
a verdade pensa com tua cabeça; 
Confere tudo. Faça perguntas sem medo. 
Não te convenças sozinho, 
mas vejas com teus olhos. 
Se não descobriu por si 
na verdade não descobriu. 
Afinal você faz parte de tudo, 
também vai no barco, 
vai pegar no leme um dia. (...) 
Aprende, não perde nada 
das discussões, do silêncio. 
Esteja sempre aprendendo 
por nós e por você. 
Você não será ouvinte diante da discussão, 
não será cogumelo de sombras e bastidores, 
não será cenário para nossa ação. 

                                                        {Bertolt Brecht} 
Canto: HE 75 “Invocação” (1ª melodia) 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 23 {p. 758} 
Solo/Coro {Lizete Pinhão - manhã} 
Momentos de silêncio  
 

A fé não é igual à confissão de fé.  
O amém não é mera questão semântica.  

É a resposta de nossa vida à vida que Deus nos dá. 
                                                             {Jaci Maraschin} 
 
Canto: HE 315 “Crer e observar” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
Leituras Bíblicas: Atos 2.42-47 {p. 1429}; 1Pedro 
2.19-25 {p. 1606}; João 10.1-10 {p. 1405}. 
Mensagem 
Coro 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

 

No início era o verbo... e o verbo era Deus... 
E o verbo estava com Deus, 
E já não eram sós, ambos conjugavam-se entre si, 
Discutiam quem seria a primeira e a segunda pessoa, 
Quem era verbo... quem era Deus, 
A ação e a interpretação...  
quem era a parte e quem era o todo. 
Deus, o pai, o filho e o espírito santo, 
Era também o verbo, regular e irregular. 
E todos questionavam-se sobre quem seria o sujeito; 
E quem seria o predicado, 
Quem se conjugaria no pretérito  
e quem renunciaria à forma "mais que perfeita"! 
Deus era o verbo e o verbo era Deus, 
Conjugavam-se de maneira irregular...  
explicitando suas diferenças, 
reconhecendo os fragmentos e os complementos 
buscavam a medida certa 
E assim... reconheceram-se uno... 

                                                          {Fernando Anitelli} 
Pai Nosso e Partilha 

 
CONSAGRAÇÃO 

 

Quando a circunstância é boa,  
devemos desfrutá-la;  

quando não é favorável 
 devemos transformá-la;  

e quando não pode ser transformada,  
devemos transformar a nós mesmos. 

                                                                  {Viktor Frankl} 
 
Canto: HE 66 “Tu és fiel, Senhor” 
 
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  ............................... 19h (quartas-feiras) 

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

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: o Rev. Edson 
convoca o Conselho da Igreja Cristã de Ipanema para 
reunir-se amanhã, dia 08 de maio às 20h, 
pontualmente. 
 
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã retomaremos 
nossos estudos sobre a Reforma Protestante do 
Século XVI. Nos próximos quatro encontros 
estudaremos o livro “Dogmatismo e Tolerância”, no 
qual o teólogo Rubem Alves descreve a compreensão 
que tem sobre o que é o protestantismo. No 
encontro de amanhã abordaremos o primeiro 
capitulo: O vento sopra onde quer... Confissões de 
um protestante obstinado. 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO EUNICE SIMÕES: 
Quarta-feira, 10 de maio, às 15h na casa de Miriam 
Guimarães, Rua Barão da Torre, 620 apto 401 – 
Ipanema. 
 
ENCONTRO DA ICI EM SÃO MORITZ:  
Já temos a data: 25 a 27 de agosto.  
Já temos os valores: 
Pacote de duas diárias: 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 mesmo 
apartamento dos pais. 
Formas de pagamento: Parcelado em até 5 vezes com 
cheques pré-datados (abril a agosto). 
Reserve este fim de semana! Será um grande 
encontro! 
 
BAZAR DO CREI: Estejamos atentos. Nosso Bazar 
Beneficente do CREI será no próximo fim de semana: 
de sexta, dia 12, até domingo, dia 14 de maio. 
Será uma oportunidade para presentearmos as 
mamães por um preço bem baratinho. Teremos 
cantina logo após os cultos. Como será no domingo 
do Dia das Mães, teremos quentinhas para serem 
levadas para viagem como empadões, quiches, tortas 
salgadas e doces. Após o culto circularemos uma lista 
com itens que estamos precisando para a cantina. 
PREENCHA COM UM ITEM QUE GOSTARIA DE DOAR. 
Horário do Bazar: Sexta, dia 12, de 16h - 20h; 
Sábado, dia 13, de 14h - 20h; Domingo, logo após os 
cultos. 

SOUC: Tem início, no dia 28 de maio, a Semana de 
Oração pela Unidade Cristã (SOUC). Com o tema 
“Reconciliação: é o amor de Cristo que nos move – 
Celebração do 500° Aniversário da Reforma”, a ideia da 
SOUC para este ano é conclamar cristãos e cristãs, de 
todas as denominações, à unidade. No Rio haverá 
encontros ecumênicos durante toda a semana. A 
Nossa igreja abrigará um destes encontros, no dia 29 
de maio, uma 2ª feira. Mais à frente divulgaremos o 
calendário completo dos eventos. 
 
NOTA DE FALECIMENTO: Foi para o coração do 
Pai de infinita bondade, no último dia 28 de abril, 
nossa querida irmã Lenise Duarte Mena Barreto. 
Membro atuante da ICI, queridíssima de todo(a)s nós, 
Lenise deixa um legado de alegria, de superação e de 
amor pela vida. Louvado seja Deus por vida tão 
preciosa que vive agora, eternamente, em nossa 
saudade. 
 
LUTO NO MOVIMENTO ECUMÊNICO: Na 
última terça-feira, dia 02 de maio, o movimento 
ecumênico perdeu um de seus maiores entusiastas e 
batalhadores, Jorge Atílio Silva Lulianelli, 54 anos, 
vítima de um agressivo câncer no cérebro. Que o 
Espirito de amor e compaixão abrace a esposa Raquel 
e os três filhos, Atílio Luca, Maria Sol e Antônio. 
Unidos aos familiares e amigos, renovemos nosso 
compromisso de, nos passos de Atílio, buscarmos 
mais e mais o diálogo ecumênico e inter-religioso. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 07.05 
Roberto da Costa Lima 08.05 Mozart João de 
Noronha Melo, Sergio de Oliveira Villela 09.05 João 
Pedro Monteiro Galliza do Amaral 10.05 Edna 
Cristina Cockell 11.05 Giullia Neno Rosa Fontes 
Santos de Almeida 13.05 Leonardo Oliveira de Assis, 
Teresa Pereira, Viviane Ferreira Alves Stolk. A todos 
um abraço carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Atos 7.55-60; Salmo 31.1-
5, 15-16; 1Pedro2.2-10; João 14.1-14. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Lya (manhã) e Alouysio (noite) 
Próximo domingo: Isabel (manhã) e Rute (noite) 


