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Domingo, 27 de março de 2016 
Celebração da Páscoa 

“A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular.” (Salmo 118.22) 
 

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

 
 
 

Silêncio no templo: por favor, desligue seu celular. 
 

 

ADORAÇÃO 

.Prelúdio 

.Solo/Coro 
ADORAMOS  O QUE LIBERTA OS CRUCIFICADOS 

    

 A fé cristã não cria nem legitima cruzes   
A mensagem central de Jesus não consiste em pregar a 
cruz, nem em criar cruzes, nem em legitimar as cruzes 
que uns impõem sobre os ombros dos outros, mas em 
gestar uma forma de vida que evita de criar cruzes para 
os outros, liberta os crucificados e confere um sentido 
humano e divino para as cruzes inevitáveis de nossa 
existência finita e mortal. (Leonardo Boff) 
 

Canto:   Hino 41 HE – A ressurreição de Jesus 
 

CONFISSÃO 

CONFESSAMOS-LHE O NOSSO FECHAMENTO 
 

   . Leitura bíblica: Salmo 118.1-2,14-24 (p.839) 
   . Solo/coro 
   . Momentos de silêncio 
 

 O amor muda mentalidades  
O amor de Jesus para com os inimigos se manifesta 
como denúncia profética da dureza de coração que os 
impossibilita de acolher o Reino. A ira santa dos "ai de 
vós escribas e fariseus" não é expressão de rechaço das 
pessoas, mas de suas mentalidades: é uma forma de 
amor que alerta e previne face ao desastre que o 
fechamento produz. (Leonardo Boff) 
Canto:   Hino HE 282 – Unido com Cristo  (manhã) 

 
PALAVRA QUE VEM DE DEUS 

PROCLAMAMOS QUE A VIDA É MAIOR QUE MORTE 
 

   . Leitura bíblica: Isaías 65.17-25 (p.995), Atos 10.34-
43(p.1444) e João 20.1-18(p.1422). 
   . Mensagem   
   . Musical de Páscoa 
 
 
 

 

COMUNHÃO 

COMUNGAMOS A GRATUIDADE DE SER 
   . Convite à mesa 

  Ressuscitar para um novo começo   
Toda a trajetória humana vem marcada por esta 
estrutura pascal. Especialmente a existência cristã que 
procede de encontro a encontro com Deus. Descobrimo-
nos dentro da gratuidade da vida, suportada e 
atravessada por um sentido que não criamos; é a 
experiência da graça de Deus. Mas logo surpreendemo-
nos pecadores e traidores; agarramo-nos a nós mesmos; 
sentimo-nos incapazes do dom de nós mesmos aos 
outros; sutilmente introduzimos malícia em quase todos 
os nossos gestos. Condenamo-nos a nós mesmos. Mas 
no momento em que somos sinceros para conosco 
mesmos, acolhemos o Adão pecador que está em nós, 
ouvimos a mensagem de Jesus libertador: "Meu filho, 
vai em paz, teus pecados te são perdoados!" 
Ressuscitamos para um novo começo e voltamos a 
saborear a gratuidade do ser. (Leonardo Boff) 
. Pai Nosso e Partilha 
Canto:    Hinos HE 199 – Vera Páscoa 
                                     26 – Alvo mais que a neve 

 
OFERTÓRIO 

CONSAGRAMOS-NOS À AMIZADE DE DEUS 
Ao entregarmo-nos, confiados, nos braços do Pai de 
infinita ternura, ressuscitamos de novo para a sua 
amizade e para o gosto de existir. Na experiência do 
inferno, do purgatório e do céu, sofrendo, morrendo e 
ressuscitando, vamos construindo nosso encontro com 
Deus. (Leonardo Boff) 
 
 Canto:    Hino HE 130 – Com  glória  coroai 
 
. Recolhimento dos dízimos e ofertas 
. Bênção final e tríplice amém. 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais 10h30 e 19 h 

Classe Paul Tillich: 18h30 (2as feiras) 

Meditação Cristã: 20 h (2as feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley: 18 h (domingo) 

 

 

NOVOS MEMBROS EFETIVOS DA ICI –   Neste 

domingo de Páscoa acolhemos com gratidão e alegria 

os novos membros da ICI.  São eles: Aline Barreto 

Mendes, Cíntia da Silva Telles Nichele, Elias Márcio da 

Silva, Jakler Nichele Nunes, Lucia da Silva e Sousa, 

Samuel de Oliveira Gomes Pereira Padua,  Sidney de 

Oliveira Santos e Wellington Bonzi Santos. Louvado 

seja Deus por vidas tão preciosas. “Por isso vem, entra 

na roda com a gente também. Você é muito 

importante, vem!”.  

PRÓXIMO DOMINGO EM PETRÓPOLIS – Nossa 

celebração de Páscoa  subirá a serra!  Matando a 

saudade dos bons tempos de nossa congregação em 

Petrópolis, o grupo coordenado por Ana e Neno se 

reunirá no próximo domingo para a partilha da mesa e 

da palavra. Há muito o grupo vem conversando sobre 

a possiblidade de reunir-se para lembrar os velhos 

tempos. Chegou a hora! Quem quiser unir-se aos 

nossos irmãos e irmãs de Petrópolis será super bem 

vindo(a).  Logo após a celebração, que será às 11h,  

será servido o delicioso almoço feito pela Ana.   

Próximo domingo, dia 3 de abril, às 11h.  

APRESENTAÇÃO DO CORO HOJE –  No culto da 

noite teremos mais uma daquelas inesquecíveis 

apresentações do Coro Myrza Wanderley, com  

canções tradicionais e contemporâneas  entremeadas 

com textos de Leonardo Boff.  Sob a regência de 

Bianca Malafaia nosso coro trará  a mensagem pascal 

desta noite.  Bendito seja Deus por vozes que cantam 

o Seu amor! Prepare o seu coração!  

CLASSE PAUL TILLICH -  Amanhã é dia de cinema 

na classe Paul Tillich.  Veremos o filme Dom Hélder: o 

Santo rebelde.  Nos dias de filme a classe Paul Tillich 

começa mais cedo.   Amanhã, às 18h, pontualmente.  

Venha, traga convidado(a)s! Na semana que vem 

retomaremos os estudos em prosa verso no livro do 

profeta Isaías, com o Prof. Jakler.    Logo após a Sessão   

Aberta de Cinema da ICI ( SACI) e posterior debate,  

meditação cristã com a direção do diácono Alouysio.  

ICI DIALOGANTE -  A juventude da ICI teve a 

brilhante ideia de retomar o projeto  ICI dialogante, 

que aconteceu nas dependências da Igreja no começo 

dos anos noventa, com direção do presbítero Heber 

Paes Leal e Lenita Moraes.   O projeto tinha e terá 

como objetivo, agora sob a direção da nossa moçada, 

criar pontes de diálogo entre a fé cristã que 

professamos e outras formas de fé e experiência 

religiosa presentes no campo religioso brasileiro.  

Neste  primeiro encontro, na quinta-feira próxima, dia 

31 de março,  às 20h,  nosso diálogo será com o 

Candomblé.  Estará conosco o babalorixá Ivanir dos 

Santos, uma das lideranças religiosas mais 

importantes na luta contra a intolerância religiosa no 

nosso país.  O tema da conversa com Ivanir dos Santos 

será:  As janelas dialogantes do Candomblé.   Toda a 

Igreja está convidada para esse importante evento. 

Traga convidados e junte-se aos nossos jovens na luta 

pelo diálogo maduro, responsável e amoroso entre as 

religiões.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

Dia 28.03: Mariza Rocha Oliveira; Dia 29.03: Simone 
de Macedo Amaral; Elizabete Gonçalves Vieira; 
Marcos da Silva Andrade e Antônio Campos Boccaletti 
Fernandes. Dia 30.03: Felipe Spirito Diniz Kovach. Dia 
01.04: Miriam Teixeira Guimarães; Heloisa de Moura 
Figueiredo. Dia 02.04: Elizabeth Simões Dannemann; 
Martha Martins de Castro Andrade Guerra. Dia 03.04: 
Ricardo Sarmento Costa e Lorena Soárez Marcondes 
de Moura. Recebam um abraço carinhoso da ICI. 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO  

Atos 5.27-32; Salmo 118.14-29 ou Salmo 150; 

Apocalipse 1.4-8 e João 20.19-31. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO  

Hoje: Celso; noite: Dimas. 



 Notas Importantes 

 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais 10h30 e 19 h 

Classe Paul Tillich: 18h30 (2as feiras) 

Meditação Cristã: 20 h (2as feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley: 18 h (domingo) 

 

 

 


