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Domingo, 14 de maio de 2017 
5º Domingo da Páscoa 

“Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo; salva-me por tua misericórdia.” {Salmo 31.16} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo            {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “Pra sempre” 
 

Em sua luz, vemos a luz 
 

Dirig: Quanto mais te abandonas em Deus, mais Ele 
nasce em ti. Devo ser Maria e de mim dar à luz 
Deus para que Ele me conceda felicidade eterna. 

 {Angelus Silesius} 
 

Congreg: Em cada um de nós o Filho de Deus vem 
misturar seu sopro com a terra dura e cega de 
nosso coração, a fim de que nos tornemos 
capazes de amar, capazes do outro, capazes 
de Deus... Em sua luz, vemos a luz.  

{Jean Yves Leloup} 
 

Canto: HE 155 “Jesus manda luzir”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 31.1-5,15-16 {p. 763} 
Solo                                                {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “Se a Deus suplicas”  
 

Momentos de silêncio  
 

Que se me entusiasmo por alguma coisa o outro não 
a diminua, nem me chame de ingênua, nem queira 
fechar essa porta necessária que se abre para mim, 
por mais tola que pareça... Que o outro – filho, 
amigo, amante, marido – não me considere sempre 
disponível, sempre necessariamente compreensiva, 
mas me aceite quando não estou podendo ser nada 
disso.  
Que finalmente o outro entenda que mesmo se às 
vezes me esforço, não sou, nem devo ser, a mulher- 
maravilha (ou o super-homem), mas apenas uma 
pessoa: vulnerável e forte, incapaz e gloriosa, 
assustada e audaciosa – uma mulher.  

{Lya Luft} 
Canto: HE 91“Hora Bendita” (manhã) 
 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 79 “O meu louvor” 
                                 12 “Glória pra sempre” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Atos 7.55-60 {p. 1438}; 1Pedro 2.2-
10 {p. 1605}; João 14.1-14 {p. 1413}. 
 

Mensagem 
Coro: “Cordeiro de Deus” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

 

Hoje, novo amanhecer 
 

Senhor, que nenhum novo amanhecer venha iluminar 
minha vida sem que meu pensamento se dirija à tua    
Ressurreição e sem que eu vá, em espírito, com os 
meus pobres aromas, ao sepulcro vazio do horto. 
Que todo amanhecer, seja para mim a manhã da 
Páscoa! Que todo dia, todo despertar, trazendo-me a 
alegria da Páscoa, traga-me também a conversão 
profunda: aquela em que, em toda situação, em todo 
ser humano eu te conheça como queres ser 
conhecido hoje, não como me parecias ontem, mas 
como te mostras a mim agora. Que todo episódio da 
jornada seja um momento no qual eu te ouça chamar-
me pelo nome, como chamaste "Maria"!  

{Monge Oriental} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Cantos: Cancioneiro 43 “Canção dos herdeiros” 
              Cancioneiro 83 “Faze-me chegar” 

 

CONSAGRAÇÃO 
 

Para encontrar meu fim último e meu primeiro princípio 
Devo procurar-me a fundo em Deus e Deus em mim, 

Tornando-me aquilo que ele é: Luz na Luz, 
Palavra na Palavra, Deus em Deus. 

                                                           {Angelus Silesius} 
Canto: HE 296 “Eis-me convosco” 
 

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) 
 

CREI: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados os membros do Conselho Consultivo, 
do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, na forma 
dos artigos 13 e 18 do Estatuto do CREI, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 28 de maio 
de 2017, às 12h30, ou em convocação seguinte com 
intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos após a hora 
primeiramente designada, em sua sede social, localizada 
nesta cidade do Rio de Janeiro, na Rua Joana Angélica, nº 
203, bairro de Ipanema, CEP: 22.420-030, a fim de 
deliberarem sobre as seguintes matérias: 
 

1.Alteração do Estatuto Social do CREI para: (a) incluir 
como finalidade da associação o desenvolvimento de 
atividades na área de educação infantil, especificamente 
ministrando cuidados e apoio pedagógico a crianças em 
idade pré-escolar; (b) substituir os cargos de “Secretá-
rio-Executivo” e “Secretário” pelos de “Primeiro Secre-
tário” e “Segundo Secretário”, respectivamente; (c) criar 
o cargo de Segundo Tesoureiro e delimitar sua 
competência; (d) detalhar as atribuições dos membros 
da Diretoria Executiva;  
 

2.Estudo da reversão da doação do prédio e do 
respectivo terreno situado na Rua Joana Angélica, nº 
203, bairro de Ipanema, CEP: 22.420-030, Rio de 
Janeiro, RJ, doado pela IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA, 
para que se devolva ao patrimônio da mesma.  
 

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2017. 
Eni Almada Mendes (Presidente do Conselho Consultivo) 

 
VOX IN VIAS: Hoje é dia de Vox In Vias no culto da 
manhã. Sejam sempre super bem-vindos! 
 

CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA DA PÁSCOA: As 
comunidades de oração contemplativa Meditação Cristã/ 
RJ e Círculo Gregório de Nissa (Oração Centrante) 
convidam para a celebração ecumênica da Páscoa da 
Ressurreição, na Igreja Cristã de Ipanema, no dia 
20/05 às 15h30. O culto será ministrado pelo pastor 
Bruno Oliveira e incluirá um período para a prática da 
oração silenciosa. Estimulamos que cada participante 
traga um comestível para o lanche de confraternização. 
Além disso, as doações no ofertório serão dirigidas para 
o CREI. Sugere-se trazer leite em pó. 
 

MINICONCERTO: A próxima edição ocorrerá no dia 
28/05 às 18h. Receberemos o coral "Meninas do 
Casarão", um programa social voltado aos moradores da 
comunidade dos Prazeres. A entrada será um quilo de 
alimento não perecível. 

ENCONTRO DA ICI EM SÃO MORITZ: Nosso 
encontro anual ocorrerá no final de semana dos dias 25 
a 27 de agosto. Atenção para os valores que 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 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! 
 

AGRADECIMENTO: O CREI agradece a parceria de "I 
Sapori di Pitel" pelo almoço beneficente do último 
domingo de abril e à chefe Leni Ribeiro, pela oferta 
graciosa de amor, simpatia e talento! Tornou nosso 
domingo mais saboroso! O almoço gerou a receita de R$ 
900,00. 
 

BAZAR DO CREI: O bazar do CREI está ocorrendo 
desde o dia 12, 6ª-feira. Ainda hoje você encontrará 
algumas peças selecionadas expostas no refeitório. Logo 
após ambos os cultos teremos Cantina do CREI. 
Participe você também! Num só gesto, comunguemos e 
ajudemos ao CREI ao mesmo tempo! 
 

NOVA BIBLIOTECA DO CREI - "CANTINHO DA 
MEMÉI": na próxima 4ª-feira, 17/05 à tarde teremos o 
lançamento do "Cantinho da Meméi", nova biblioteca 
para crianças e adultos. Uma homenagem à nossa 
querida e saudosa Maria Amélia, nossa amiga e irmã de 
longa caminhada com a ICI. Deus abençoe a todos desta 
família tão querida para nós! Que esse gesto de amor e 
incentivo à leitura e educação se perpetuem! Graças a 
Deus por suas vidas! 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 14.05 Luiza 
Sabatini Vieira Souto, Gederni Moraes Araujo 15.05 
Dimas Ribeiro da Costa, Maria Helma Hamacher 16.05 
Aline Siqueira Silva 20.05 Bruna Stutz, Cecilia Temke, 
Maria Aparecida Lima Campos. A todos um abraço 
carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Atos 17.22-31; Salmo 66.8-
20; 1Pedro 3.13-22; João 14.15-21. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Isabel (manhã) e Rute (noite) 
Próximo domingo: Samira (manhã) e Alouysio (noite) 


