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Domingo dia 05 de abril de 2015 

Celebração da Páscoa 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . Coro Myrza Wanderley  {noite} 
   . Noticia de manhã  {Thiago de Mello} 
(...)Pois dentro desta manhã 
Vou caminhando. E me vou 
Tão feliz como a criança 
Que me leva pela mão. 
Não tenho nem faço rumo: 
Vou no rumo da manhã, 
Levado pelo menino... 
Amorosa e transparente, 
Esta é a sagrada manhã  
Que o céu inteiro derrama 
Sobre os campos, sobre as casas, 
Sobre os homens, sobre o mar. 
Sua doce claridade 
Já se espalhou mansamente  
Por todas as dores... 
   . Canto:  A ressurreição de Jesus  HE 41 
 
CONFISSÃO  
   . Leitura biblica:    Salmo 118.1-2, 14-24 {p. 839/840}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   . Solo 
   . Coro Myrza Wanderley 
   . Ele quebrou a casca do ovo  {Cristina Vianna} 

Deus me perdoe se minha fé é pouca, mas não sei não.... 

...depois de três dias, o corpo torturado, em deterioração, 

levantou vivo com pernas, fígado, pulmão arfando... 

Não passa pelo meu entendimento. 

Mas sei, pelo meu coração, que a pedra do túmulo foi re-

movida. 

Ele quebrou a casca do ovo e se libertou. 

Jesus nos ensina que para sermos livres é preciso quebrar o 

ovo, 

viver nosso  próprio tempo, com verdade e paixão. 

A paixão vence os erros e dificuldades. Transforma. 

Possibilita a ressurreição da vida para termos, a cada dia, 

Uma Feliz Páscoa ! 

   . Canto: Amor que vence  HE 38  {manhã} 
   . Louvor  {noite} 
 

 EDIFICAÇÃO  

   . Leituras bíblicas: Atos 10.34-43 {p. 1444} ou Isaías 25.6-9 

{p. 949}, 1 Coríntios 15.1-11 {p. 1516}, João 20.1-18 {p. 1423} 

ou Marcos 16.1-8 {p. 1328}. 

   . Mensagem 

Manhã: Rev. Luiz Longuini 

Noite:    Rev. Jouberto Heringer 

   . Coro Myrza Wanderley 

 

COMUNHÃO 

. Meu mestre { monge oriental anônimo} 
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, toda situação, 
em todo ser humano, eu te conheça 
como queres ser conhecido hoje, 
não como me parecias ontem, 
mas com 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"! 
Concede-me responder-te 
apenas com umas palavras, 
com todo o meu coração. 
   . Pai Nosso e Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO  
    . Saudades do  Rubem   {Edson Fernando} 
Ainda que a figueira da compaixão não floresça, 
Nestes tempos de  arrogância e horror. 
Eu direi, contra toda a indiferença: 
Paz com pascoa, aleluia! 
Sepulturas serão canteiros, 
Túmulos, jardins em flor. 
   . Canto:  Maravilhosa Graça   {canc. n. 67} 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Bênção final e tríplice amem. 
   . Coro Myrza Wanderley 
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NOTAS IMPORTANTES 

 

PÁSCOA – A Páscoa é o período de cinquenta dias, ou 

sete semanas, começando com o Domingo de Páscoa 

na Ressurreição do Senhor. O dia da Ascensão, 

quarenta dias após a Páscoa, é celebrado para afirmar o 

senhorio de Cristo em todo o tempo e lugar. O dia de 

Pentecostes marca o fim do Ciclo Pascal. Cor litúrgica: 

branco e ouro, exceto para o Dia de Pentecostes, 

quando se utiliza o vermelho. 

CORO DA ICI - Hoje, no culto da noite, teremos uma vez 

mais o privilégio de ouvir o Coro Myrza Wanderley, em 

apresentação especial. Aguenta coração!!! 

 

REVERENDOS LUIZ LONGUINI E JOUBERTO HERINGER –  

Na luz  deste domingo pascal, temos o privilegio de 

receber dois ilustres ministros presbiterianos. O Rev. 

Luiz Longuini, amigo da ICI, dá-nos a benção da palavra 

no culto da manha. No culto da noite, o Rev. Jouberto 

Heringer, capelão da Universidade Mackenzie-Rio, nos 

trará a palavra do milagre pascal. Que Deus os ilumine e 

que recebam nosso carinho e amor. 

ATENDIMENTO PSICANALITICO E PSICOLOGICO NA ICI - 

Continua a pleno vapor o projeto de atendimento 

psicanalítico e psicológico na ICI a pessoas de baixa 

renda.  Com os diáconos de plantão, você pode adquirir 

cartões com informações sobre o projeto.  Entregue-os 

a pessoas que possam ser beneficiárias deste trabalho 

que vem sendo conduzido com muito profissionalismo e 

amor pelas nossas irmãs Rute Perandini e Cecilia Maria 

da Fonseca Lessa. 

ENTRA NA RODA COM A GENTE TAMBÉM – Neste 

radiante domingo de Pascoa a ICI estende sua destra de 

amor e amizade ao querido irmão Eduardo..  que 

recebe as águas do batismo no culto da noite. Também 

no culto da noite, com alegria  e louvor estamos 

recebendo o querido Rev. Claudio Wagner, ministro 

presbiteriano, como membro efetivo de nossa 

comunidade. No culto da manhã, por jurisdição, junta-

se à comunhão da ICI a querida irmã Laise Maria 

Guimarães Grisolli da Costa.   Por vidas tão preciosas, ó 

Pai, nossa gratidão e louvor! 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – A 

Presidente do Conselho Consultivo do CREI convoca os 

membros deste Conselho para a primeira reunião do 

ano,  no dia 13 de abril, às 18:00h,  pontualmente. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima quarta-

feira será na residência da Miriam Guimarães, Rua 

Barão da Torre, 620 apto 401 – Ipanema. Horário: 

15:00hs. 

ICI EM ACAO -  O pastor Bruno Oliveira está em Minas 

Gerais, no Congresso da Juventude Batista do Norte de 

Minas. Participa do evento como palestrante do fórum:  

o papel da juventude nas questões politicas e sociais do 

nosso tempo.  Na próxima quarta-feira o pastor Edson 

acompanhará a Pastora Lusmarina Campos, presidente 

do CONIC-Rio, em visita à Igreja A Palavra Viva, na 

cidade de  Niterói.  Tal visita é parte do processo de 

filiação desta comunidade ao CONIC-Rio.  

CONGRESSO INTERNACIONAL NA PUC -  Nosso irmão 

Victor, aluno do mestrado em teologia da PUC-Rio, 

lembra-nos que entre os dias 26 e 28 de maio, 

acontecerá o V Simpósio Internacional de Teologia da 

PUC—Rio. O tema: Caminhos de libertação – alegrias e 

esperanças para o futuro.  Maiores detalhes no mural. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 06: Simone de 

Albuquerque Cadinelli, Viviane Lima Campos; dia 07: 

Roberval Rubens Silva; dia 08: Bernardo Lima do 

Nascimento; dia 09: Julia Amaral Piolla Rego.  Parabéns 

aos aniversariantes! 

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ -  Amanhã 

é dia de Classe Paul Tillich, às 18:30h, pontualmente. 

Logo após, às 20:00hs o grupo de meditação cristã se 

reúne sob a coordenação do diácono Alouysio. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – Atos 4.32-35, Salmo 133, 1 João 1.1-2.2, 

João 20.19-31. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya, noite: Eliezer; 

Próximo domingo: manhã: Isabel; noite: Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h. 

 


