
IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 

Pastores:  Edson Fernando de Almeida 

Leni Maria H. de Gusmão 

Leonardo Amorim 

Pastor Emérito: Jonas Neves Rezende 

Rua Joana Angélica 203 – Ipanema 

Rio de Janeiro – RJ 

Cep 22420-030 

Tel (21)2287-8144 e 98489-8588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 
 

“Bom é render graças ao Senhor e cantar 

 louvores ao teu nome, ó Altíssimo; anunciar de 

manhã a tua misericórdia e, durante as noites a 

tua fidelidade, com instrumentos de dez cordas, 

com saltério e com a solenidade da harpa” 

(Salmo 92.1-3) 
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Domingo, 17 de maio de 2015 
Domingo da Ascensão do Senhor 

LITURGIA 
 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Coro Vox in Vias :  A. Vivaldi - Glória  (manhã) 

   . Todos os instrumentos [Jaci Maraschim] 

Louvai a Deus no seu santuário, 

Nos céus de estrelas e planetas; 

Num majestoso itinerário 

De sons de liras e trombetas. 

Louvai a deus com harpa e flauta, 

Com danças vivas e brilhantes, 

Numa festiva e alegre pauta 

De címbalos altissonantes ... 

Louvai-o sempre, agradecidos, 

Na melodia das guitarras; 

Louvai-o, todos os remidos, 

Na liberdade das fanfarras.  

   . Canto: “Invocação da Trindade” HE 50 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 47 ou 93 

   . Vox in Vias: J. S. Bach - Jesus, alegria dos homens 

(manhã) 

   . Silêncio 

   . O salto no escuro  {Dom Helder Câmara} 

Esperança é crer na  

aventura do amor, 

 jogar nos homens,  

pular no escuro, 

confiando em Deus.  

     Que importa  

    que eu seja uma choupana,  

    se mora em meu barraco a 

    Santíssima Trindade? 

Os homens gastam-se tanto  

em palavras que  

não conseguem entender  

o silêncio de Deus. 

   . Canto: “Hora Bendita” Hinário Evangélico, 91 

    . Momentos de louvor   {noite} 

  

EDIFICAÇÃO 

Leituras bíblicas: Atos 1.1-11 {p. 1425}, Efésios 1.15-23 

{p. 1542}, Lucas 24.44-53 {p. 1385},                                                                                               

 . Vox in Vias: Caymmi -  Minha jangada (manhã) 

 . Mensagem 

 . Vox in Via:  Milton Nascimento:  Cio da Terra 

 

COMUNHÃO     

. Convite à mesa:  {Dom Helder Câmara} 

Para além, muito além  

dos egoísmos individuais,  

dos egoísmos de classe,  

dos egoísmos nacionais,  

é preciso abraçar, sorrir,  

trabalhar. 

      Um dos meus anseios 

     de chegar ao infinito  

     é a esperança de que,  

    ao menos lá,  

as paralelas se encontrem. 

   . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

 . Ascensão      {León Felipe} 

Ninguém foi ontem, 

nem vai hoje, 

nem irá amanhã 

a Deus 

por este mesmo caminho 

que eu vou. 

Para cada homem e cada mulher, 

guarda um raio novo de luz, o Sol; 

e um caminho virgem, Deus.  

   . Canto:  “Exaltai o Senhor” HE 121 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e tríplice amém. 

   . Vox In Vias: Renato Teixeira – Tocando em frente 
(manhã) 

 

Silêncio e quietude no templo : por favor , desligue seu celular. 

http://www.igrejacristadeipanema.org.br/
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NOTAS IMPORTANTES 

“ANUNCIAI A BOA-NOVA A TODA CRIATURA” - Hoje a 

Igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. 

Estritamente falando, não é uma nova festa, mas a 

plenificação da Páscoa. Estar sentado à direita do Pai 

não é tanto um triunfo ou um prêmio que Jesus recebe 

por bom comportamento e por ter realizado a tarefa 

que lhe foi proposta. O triunfo de Cristo é o ponto 

aonde deve chegar cada ser humano na plenitude de 

suas potencialidades. Celebramos a elevação do ser 

humano antecipada na ascensão de Cristo. 

“Ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita do 

Pai” são termos e expressões cujos significados 

denotam que a missão terrena de Jesus culminou. Tudo 

o que ele veio realizar foi feito. Agora a comunidade de 

seus seguidores deve continuar a missão de edificar o 

Reino de Deus neste mundo. Por isso, as leituras de 

hoje nos oferecem uma síntese da missão dos cristãos, 

fundada em três afirmações inseparáveis: 1) 

ressurreição: Jesus venceu o pecado e a morte; 2) 

ascensão: Jesus está junto do Pai, exercendo autoridade 

sobre a criação e a história; 3) esperança: Jesus voltará 

(parusia) inesperadamente para plenificar todas as 

coisas. A missão dos cristãos situa-se entre a ascensão e 

a parusia, anunciando e edificando o Reino de Deus até 

que Cristo venha. Roteiros Homiléticos da  Revista Vida 

Pastoral  (Aila Luzia Pinheiro de Andrade, nj) 

MINI-CONCERTO NA ICI - Hoje às 18:00h é dia de Mini 

Concerto na ICI. O violoncelista e Maestro Rigoberto 

Moraes regerá o Coro Vox in Vias-Laranjeiras, que 

apresentará peças do repertório clássico e popular.  No 

culto da manhã o Maestro Rigoberto dirigirá o Coro Vox 

In Vias Ipanema, cuja estréia está acontecendo hoje!  É 

dia de festa e luz!  

CLASSE PAUL TILLICH –  Amanhã estará em foco na 

Classe Paul Tillich o capítulo 4 do livro  “O homem não 

está só” de Abraham Heschel.  Horário, 18:30h.  Logo 

após, Meditação cristã, com a direção do diácono 

Alouysio.  

CANTINA DA ICI – Hoje, após o culto da noite, estamos 

convidados a prestigiar a Cantina da ICI, sob a 

coordenação do chef Jesse Bigois. Quitutes de 

primeirísima qualidade ! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA O PRÓXIMO DOMINGO – 

Atos 2.1-21, Ezequiel 37.1-14, Salmo 104.24-34 e 35, 

Romanos 8.22-27, João 15.26 e 27, 16.4-15. 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA EM AÇÃO - Nesta terça-

feira o Pastor Edson proferirá aula sobre a vida e obra 

do teólogo e educador Rubem Alves, numa das 

disciplinas do Programa de Pós Graduação em Ciências 

da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora.  

VATICANO RECONHECE O ESTADO DA PALESTINA - O 

Vaticano anunciou nesta quarta-feira (13/05) ter 

concluído um tratado que, oficialmente, reconhece a 

Palestina como Estado. O tratado tem grande peso 

simbólico - nos territórios ocupados palestinos estão 

vários locais sagrados para os cristãos. E representa 

mais um impulso aos esforços do presidente da 

Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em busca de 

reconhecimento internacional. "O acordo é uma forma 

de encorajar a comunidade internacional, especial-

mente as partes diretamente implicadas, a empreender 

uma ação mais decisiva para contribuir com uma paz 

duradoura e a solução de dois Estados", afirmou 

Antoine Camilleri, vice-chefe da diplomacia vaticana.    

(Fonte: conic.org. br) 

 ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 20: Bruna Stutz, 

Maria Aparecida Lima Campos, Cecilia Temke; dia 21: 

Miguel Costa Van Hombeeck, Rafael Caldana da Silveira; 

dia 22: Marina Maciel Soares da Silva.  Parabéns aos 

aniversariantes. 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS - 

Confira no mural da ICI a programação completa da 

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que 

acontece entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói.  O 

evento é programado e dirigido pelo CONIC, órgão do 

qual a Igreja Cristã de Ipanema é membro pleno.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO - A reunião de oração da próxima 

semana será na residência de Vera Penteado, Rua 

Humberto de Campos, 366 apt 604 – Leblon. Horário: 

15:00h. Participe! 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: Rute; 

Próximo domingo: manhã: Celso; noite: Dimas. 

                                  NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30hs e 19:00hs.  


