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Domingo, 04 de junho de 2017 
Pentecostes 

“A glória do Senhor seja para sempre! Exulte o Senhor por suas obras!” {Salmo 104.31} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo            {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “Já triunfante reina” 
 

Vem, Espírito! 
Vem Espirito Santo.  
Desperta a nossa fé, pequena e vacilante.  
Ensina-nos a viver  
confiados no amor insondável de Deus  
a todos os seus filhos e filhas,  
seja dentro ou fora da Igreja.  
Se esta fé se apaga em nossos corações,  
em breve também morrem  
nossas comunidades e igrejas.  
Vem Espirito Santo, inflama o nosso ser!   

                                                {Antonio Pagola} 
 

Canto: HE 65 “Vem, Espírito Divino”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 104.24-32, 35b {p. 827} 
Solo                                                {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “Ó, vinde a mim”  
 

Momentos de silêncio  
 

Vem, Espírito! 
Vem Espírito Santo, purifica o coraçao da Tua Igreja. 
Coloca a verdade entre nós. 
Ensina-nos a reconhecer  
os nossos pecados e limitações.  
Lembra-nos que somos frágeis  
e livra-nos da arrogância e da  falsa segurança.  
Ajuda-nos a caminhar por este mundo  
com mais verdade e humildade.  
Vem Espírito Santo, ensina-nos a olhar de maneira nova 
a vida, o mundo e sobretudo as pessoas.  
Se mudar nossa visão,  
mudará tanbém nosso coração e o rosto da Tua igreja.   
                                                              {Antonio Pagola} 
 

Canto: HE 50 “Invocação à Trindade” (manhã) 
 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 14 “Espírito do Trino Deus” 
            Cancioneiro 69 “Sobre as ondas do mar” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Atos 2.1-21 ou Números 11.24-30; 
ICoríntios 12.3b-13 ou Atos 2.1-21; João 20.19-23 ou 
João 7.37-39. 
 

Mensagem 
Coro: “Consumado está” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Vem, Espírito! 
Vem Espírito Santo, faze-nos uma igreja de portas 
abertas, coração compassivo e esperança contagiosa. 
Que nada nem niguém nos distraia ou desvie do plano 
de Jesus: fazer deste  mundo um mundo mais justo e 
digno, mais amigo e feliz, abrindo caminho para o 
Reino de Deus. Que como discipulos e discípulas de 
Jesus irradiemos sua proximidade, compreensão e 
solidariedade. Vem Espírito Santo, que nossos corpos 
se transubstanciem no corpo e no sangue de Jesus e 
sirvam de alimento aos que têm fome de pão e amor, 
aos que têm sede de justiça e compreensão.   
                                         {adapatado de Antonio Pagola} 

Pai Nosso e Partilha 
Cantos: Cancioneiro 31 “Perdão, Senhor” 
              Cancioneiro 43 “Canção dos Herdeiros” 

 

CONSAGRAÇÃO 
 

Vem, Espirito! 
Espírito de Deus, que pairas sobre as águas de nosso 
caos, inspira em nós uma vida generosa. Vento de Deus, 
que danças sobre o deserto de nossa relutância, 
conduze-nos ao oásis da celebração. Sopro de Deus, 
inspiração da comunicação entre estranhos, faze-nos 
canal de tua paz.   
                                                                         {Kate Mcklhagga} 

Canto: HE 51 “À Santíssima Trindade” 
 

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  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 

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

 

ECUMENISMO E REFORMA: A ICI foi escolhida 

para ser o local, no Rio de Janeiro, para o lançamento 

de uma importante obra teológica em comemoração 

aos 500 anos da Reforma: Ecumenismo e Reforma. O 

livro da Editora Paulinas foi organizado pelos teólogos 

Claudio Ribeiro e Alessandro Rocha e reúne textos de 

autore(a)s protestantes e católico(a)s que comentam 

os principais legados da Reforma. Anote em sua 

agenda: dia 03 de julho, às 19h, lançamento do livro 

Ecumenismo e Reforma, aqui na ICI. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: Amanhã, 

primeira segunda feira do mês, é dia de reunião do 

Conselho de presbíteros e presbíteras da Igreja Cristã 

de Ipanema. Estão todo(a)s convocado(a)s. A reunião 

começa às 20h, pontualmente. 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Na Classe Paul Tillich de 

amanhã, dia 05, daremos continuidade ao estudo do 

livro Dogmatismo e Tolerância, do teólogo e poeta 

Rubem Alves. O capítulo que servirá de base para a 

exposição conjunta do pastor Edson e do prof. Jakler é 

o de número dois da obra e tem como título A 

ideologia protestante. Lembrando que a classe Paul 

Tillich durante este ano de 2017 tem como tema Os 

500 anos da Reforma.  

 

NOTA DE FALECIMENTO: Faleceu no último dia 

20 de maio uma das grandes musicistas evangélicas 

brasileiras, Elza Lakschevitz. Com a vida totalmente 

dedicada à música, Elza Lakschevitz foi regente de 

diversos coros, incluindo o Coro do Theatro 

Municipal, o Coro Infantil do Rio de Janeiro e muitos 

outros. Ao esposo Rui Xavier Assunção, aos filhos e 

netos, à Igreja Batista de Itacuruçá, o abraço amoroso 

da ICI. 

 

REUNIÃO COM A LIDERANÇA DO 

TRABALHO NO VIDIGAL: A liderança do trabalho 

da ICI no Vidigal está convocada para reunir-se no 

próximo domingo, dia 11, às 17h30 nas dependências 

da ICI. 

 

CHÁ DE FRALDAS: Ontem foi dia de chá de fraldas 

da menina Serena, filha de Eliezer e Talita e também 

do menino Caetano, filho de Fabiano e Mariana (filha 

da presbítera Cristina). Aos pais o abraço amoroso e 

expectante da ICI. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira é dia de 

reunião de oração na casa da Vilma. O endereço: Av. 

Delfim Moreira, 12 apto 301 - Leblon. Junte-se a nós! 
 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ: Nosso encontro 

anual ocorrerá no final de semana dos dias 25 a 27 

de agosto.  

Inspirados pela comemoração dos 500 anos da 

Reforma protestante, o tema do encontro da ICI no 

Hotel São Moritz será: Na fé, somos livres de tudo e de 

todos; no amor servos de tudo e de todos. 

Os valores incluem duas diárias:  

Inscrição: R$ 30,00 

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 aptº dos pais. 

Formas de pagamento: Parcelado em até 4 vezes com 

cheques pré-datados (maio a agosto). Reserve este 

fim de semana! Será um grande encontro! Façam sua 

inscrição com Marquinhos (manhã) ou Solange (noite). 
 

NOVOS CURSOS NO COMPASSIO: Dois novos 

minicursos estão sendo oferecidos para o mês de 

junho no Instituto Compassio: Teologia do Novo 

Testamento, com o teólogo Alessandro Rocha, às 

terças feiras e Deus na Filosofia Moderna, com o 

filósofo e teólogo André Decotelli, às quintas. Ainda 

há vagas. O(a)s interessado(a)s devem procurar a 

irmã Solange Roxo.  
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 04.06 Célia 

R. Menezes 05.06 Júlia Barros Rocha 06.06 Luiz 

Henrique da Silva Vidal, Sandra Maranhão Carijó 

07.06 Julia Gracie Grenfell 09.06 Cecilia Garcez. A 

todos um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Gênesis 1.1-2.4a; Salmo 8; 

2 Coríntios 13,11-13; Mt 28.16-20 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite).  

Próximo domingo: Isabel (manhã) e Alouysio (noite) 


