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Domingo, 05 de junho de 2011
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos

“Unidos no ensinamento dos apóstolos, na
comunhão fraterna, na fração do pão e nas

orações.” (Atos 2,42)
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ACOLHIDA
Prelúdio: Solo - Lizette Pinhão
Dir: Ah! Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas;
e vós, os que não tendes dinheiro,
Cong: vinde, comprai e comei; sim, vinde e comprai,
sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
Dir: Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Cong: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de
mim, porque sou manso e humilde de coração; e
achareis descanso para a vossa alma.
Todos: Porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve.”
Cântico: Vem Espírito Divino - HE 65
Oração

CONFISSÃO
Todos: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor,
escuta a minha voz! Estejam os teus ouvidos atentos à
voz das minhas súplicas. Se observares as iniquidades,
Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão,
para que te temam.
Interlúdio: Solo - Lizette Pinhão
Oração silenciosa
Declaração de perdão:
Dir: Pois, se o teu coração te condena, Deus é maior
que o teu coração e conhece todas as coisas.
Cântico: Confiança um Cristo - HE 383

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
Leitura bíblica: Sl 68.1-10, 32-35
Leituras do Calendário Litúrgico: At 1.6-14, I Pe
4.12-14, 5.6-11, Jo 17.1-11.
Mensagem: rev. Sergio Duarte

DEDICAÇÃO
Credo Apostólico Ecumênico
Todos: Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, criador
do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor,que foi concebido pelo poder do Espírito

Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à
mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu
aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-
poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressureição do corpo, na vida eterna. Amém.

EUCARISTIA
Todos: Senhor, dai pão a quem tem fome
E fome de justiça a quem tem pão.
Dai-me seguir a mesma estrada
Que termina onde todos são irmãos.
Dai um caminho para todos,
Pois muitos já não sabem onde andar.

Dai-nos fé, dai-nos amor,
Dai-nos coragem de sorrir
Para que os homens
Tenham medo de odiar.
Dai um caminho para todos,
Pois muitos já não sabem mais amar. - Pe. Zezino - SCJ

Consagração dos elementos e partilha

DESPEDIDA
Todos: Eu sou...
Eu não sou o que eu poderia ser,
Eu não sou o que eu deveria ser,
Eu não sou o que eu gostaria de ser,
Eu não sou o que eu pretendo ser,
Mas graças a Deus
Que não sou o que uma vez já fui.
E posso dizer que pela graça de Deus,
Eu sou o que eu sou!  - rev. John Newton

Recolhimento das ofertas
Cantico: A Santa Peleja - HE 422
Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos.
Amém
   . Avisos e agradecimentos
   . Bênção final
   . Tríplice Amém



ENCONTRO NO HOTEL SÃO MORITZ – Um
grupo bastante representativo da nossa
comunidade encontra-se no hotel São Moritz,
desde sexta-feira, para o Encontro Ecumênico
da ICI. O grupo retorna hoje à tarde.

NÃO HAVERÁ CULTO DA NOITE – Hoje não
teremos o culto. No culto da manhã o Rev.
Sergio trará a mensagem aos nossos corações.

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS
CRISTÃOS - A Semana de Oração pela Unidade
dos Cristãos (SOUC) começa hoje, dia 05 de
junho.  A iniciativa, que tem como principal
objetivo reunir irmãos de fé em prol da
unidade cristã,  deve movimentar igrejas em
todo o Brasil. O Rev. Sergio estará
representando a ICI em diversos encontros
programados pelo CONIC Rio durante esta
semana. Ainda hoje à noite, às 20:30h, o
Sergio estará pregando para um grupo de
irmãos e irmãs na Comunidade Bom Pastor,
que se reúne na Igreja N. Sra. de Copacabana.
Uma vez que não teremos culto à noite, as
pessoas que quiserem comparacer ao
encontro não sentirão tanta falta do nosso
tradicional culto vespertino, e a nossa
comunidade estará ali bem representada com
a presença de vocês. No sábado teremos um
grande encontro, fechando a semana da
unidade, às 18hs, nesta mesma igreja, que
está localizada na Praça Serzedelo Correa.
Todos e todas estamos convidado(a)s.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
dia 06: Luiz Henrique da Silva Vidal, Sandra
Carijó; dia 07: Julia Gracie Grenfell; dia 11:
Bruno Cabús Marchon. A ICI parabeniza os
aniversariantes e pede a Deus que lhes
estenda as suas bênçãos.

NOTAS IMPORTANTES

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã é dia de
classe Paul Tillich, às 18:30h. Em pauta o
último capitulo da obra: Deus, um guia para
os perplexos.

PEDIDOS DE ORAÇÃO - Mariana (filha de
George e Ângela), Bernardo (netinho da
Tereza); presbítero Arthur Carijó, Rita
(irmã de Eni), Rosa Dulce (mãe da Cristina),
Tereza Cristina Sodré Regis (amiga da
Eula), Maria de Lourdes Rios, Irma
Coutinho (amigas de Ana Mara Miguez).
Ana Cláudia Marques (filha da Nancy), Sra.
Zina Guarabyra. Reserve um momento do
seu dia para interceder por nossos irmãos
e irmãs. Agradeçamos ao Pai a plena
recuperação de José Ricardo (filho de
Jether/Lucilia Ramalho. Bendito seja
Deus!

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO
PRÓXIMO DOMINGO – Atos 2.1-21 ou Números
11.24-30, Salmo 104.24-34, 35b, 1 Coríntios
12.3b-13 ou Atos 2.1-21, João 20.19- 23 ou
João 7.37-39.

PROJETO CESTA BÁSICA – No próximo sábado
estaremos distribuindo as cestas básicas.
Pedimos que todos abram seus corações para
as doações. No mês passado tivemos que
adquirir no supermercado a maioria dos
itens que faltaram para completar as cestas.
Os itens necessários são: arroz, feijão,
açúcar, pó de café, macarrão, fubá, óleo,
leite em pó e biscoitos. Os beneficiados
agradecem!

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Izabel;
Próximo domingo: manhã: Lya; noite: Mariana
e Marcelo.

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h.

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...
Por favor, desliguem os celulares antes mesmo de entrar no templo.


