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Domingo, 1° de Maio de 2016 
6º Domingo de Páscoa 

“Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto.” (Salmo 67.1) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

Tudo te Louva 
Hoje, Pai, 

Este céu azul Te louva. 
As folhas que caem neste outono Te louvam. 

Cada habitante desta cidade, 
Mesmo que não  o saiba, Te louva. 

E eu, Pai, também Te louvo 
Como todos os meus irmãos e irmãs 

Que aqui estão. 
Somos uma diversidade de vozes 

A cantar uma mesma paz: 
A Tua paz. 

{Adaptação de Thomas Merton} 
 

Canto: HE 133 “Grata Memória” 
 

CONFISSÃO 
 
Leitura bíblica: Salmo 67 {p.793} 
Solo/coro 
Momentos de silêncio  

A Palavra da tua paz 
Pai, rogo-te que me guardes nesse silêncio 
para que eu aprenda dele a palavra da tua paz, 
a palavra da tua misericórdia  
e a palavra da tua mansidão para com o mundo. 
E que por mim, talvez,  
tua palavra de paz possa ser ouvida onde,  
por muito tempo,  
não foi possível a ninguém ouvi-la.  {Thomas Merton} 
Canto: HE 91 “ Hora bendita” 
Momentos de louvor (noite) 
 

PALAVRA QUE VEM DE DEUS 
Leituras bíblicas: Atos 16.9-15(p.1454), Apocalipse 
21.10,21.22-22.5(p.1645 e 1646) e João 14.23-29(p.1414), 
5.1-9(p.1393) 
Mensagem 
 
 
 

COMUNHÃO 
 
Convite à mesa 

Poema da Paz 
O maior obstáculo: o medo 
O maior erro: o abandono 
A raiz de todos os males: o egoísmo 
A distração mais bela: o trabalho 
A pior derrota: o desânimo 
Os melhores professores: as crianças 
A primeira necessidade: comunicar-se 
O que traz felicidade: ser útil aos demais 
O pior defeito: o mau humor 
A pessoa mais perigosa: a mentirosa 
O pior sentimento: o rancor  
O presente mais belo: o perdão 
O mais imprescindível: o lar 
A rota mais rápida: o caminho certo 
A sensação mais agradável: a paz interior 
A maior proteção efetiva: o sorriso 
O maior remédio: o otimismo 
A maior satisfação: o dever cumprido 
A força mais potente do mundo: a fé 
As pessoas mais necessárias: os pais 
A mais bela de todas as coisas: O AMOR!!! 

{ Madre Teresa de Calcutá} 
 
Pai nosso e partilha 

 
CONSAGRAÇÃO 

 
Toma, Senhor, que ele é Teu. Meu coração não é meu (Do 
cancioneiro) 
 
Canto: HE 388 “ A certeza do crente” 
Recolhimento das ofertas e dízimos 
“Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu To damos” Amém. 
Benção Final 
Tríplice Amém 
 
 
 
  Silêncio e quietude no templo, por favor, desligue seu 
celular. 

 



 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) 

 

 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Edital de 

Convocação 

Ficam convocados os membros efetivos da Igreja Cristã de 

Ipanema a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária,   às 12 (doze)  horas do próximo dia 22 de 

maio, na sede social (Rua Joana Angélica, 203, nesta 

cidade), para deliberarem sobre os assuntos constantes da 

seguinte pauta:   

I) Em Assembleia Geral Ordinária:  
a)     Eleger o secretário de atas;   
b)    Tomar conhecimento do relatório pastoral;  
c)     Apreciar o relatório da Tesouraria referente ao 
exercício de 2015 e o respectivo parecer da Comissão de 
Exame de Contas;  
d)    Discutir o orçamento para o ano civil corrente;  
e)     Assuntos gerais.   
 
II) Em Assembleia Geral Extraordinária: 
 a)     Eleger ou reeleger os membros do Conselho de 
Presbíteros da Igreja para o próximo quadriênio, em 
número que a própria Assembleia fixar (artigos 13 e 14 do 
Estatuto);   
b) eleger ou reeleger o pastor efetivo da ICI para o próximo 
quadriênio (artigo 14). 
 
Não havendo quórum para a discussão dos assuntos que 
lhe competem, a Assembleia Geral Extraordinária será 
realizada em segunda convocação no domingo seguinte, dia 
29 e maio, no mesmo horário.  
 
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2016.  

Rev.  Edson Fernando de Almeida, Pastor efetivo e 
Presidente do Conselho de Presbíteros. 

 
COMUNICAÇÃO À COMUNIDADE: Em sua mais recente 
reunião ordinária, realizada no passado  dia 10 do corrente 
mês de abril, o Conselho de Presbíteros desta IGREJA 
CRISTÃ DE IPANEMA resolveu dar publicidade às seguintes 
decisões:  

a) convocar os membros efetivos da comunidade a se 
reunirem em ASSEMBLEIA ORDINÁRIA  e  EXTRAORDINÁRIA  
no próximo dia 22 de maio, às 12 horas, em primeira 
convocação, e, em caso de insuficiência de quórum, em 

segunda convocação, no domingo imediatamente seguinte, 
sempre às doze horas, após o culto matutino, para eleição 
ou reeleição de pastor efetivo e de presbíteros, com 
mandato para o próximo quadriênio, tudo em cumprimento 
às disposições estatutárias em vigor:  

b) convidar  a comunidade a submeter à apreciação do 

Conselho, até o final do corrente mês de abril,  nomes  que 

possam ser indicados à Assembleia como candidatos aos 

cargos a serem preenchidos. 

CICLO DE ECUMENISMO: O Centro Dom Vital convida a ICI 

para um ciclo de ecumenismo que acontece na próxima 

semana. As palestras acontecerão na segunda (09/05), 

quarta (11/05) e quinta feira(12/05), sempre das 18 às 

20h. O endereço: Rua Araújo Porto Alegre, 70 – sala 111 ( 

Esquina com Rua Mexico, próximo ao metrô Cinelândia.  

Maiores detalhes, confira no mural.  

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI : O Rev. Edson convoca o 

Conselho da Igreja Cristã de Ipanema para reunir-se na 

segunda feira  da próxima semana, dia 9 de maio, às 20h, 

pontualmente.   

VOX IN VIA : No próximo domingo, Dia das Mães, o grupo 

Vox in via participará da celebração da manhã com um duo 

de cello e violão.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Sérgio Meirelles 
Pena, Dia 03.05: Pedro Augusto Rizzo e Lucca Nogueira 
Czmarka. Dia 04.05: Roberto Roland Rodrigues da Silva 
Júnior. Dia 06.05: Eurico Marchon Neto e Margaret Wright 
de Alencar. Dia 07.05: Roberto da Costa da Lima. Recebam 
um abraço carinhoso da ICI. 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO : Atos 16.16-34; Salmo 97, Apocalipse 22.12-14, 
16-17,20-21 e João 17.20-26. 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Lia (manhã); Eliezer (noite).  
Próximo domingo: Isabel (manhã) e Rute  (noite).

 


