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Domingo, 23 de abril de 2017 
2º Domingo da Páscoa 

“Guarda-me ó Deus, porque em ti me refugio.” {Salmo 16.1} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo / Coro 

Chega! 
Chega de escuridão! 
Queremos a luz do Espírito. 
Chega de escravidão! 
Queremos que a Palavra nos liberte. 
Chega de violência! 
Queremos a paz. 
Chega de solidão! 
Que a fraternidade permaneça. 
Chega de desigualdade! 
Queremos a tolerância. 
Chega de impureza! 
Que o amor nos purifique. 
Chega! Vamos juntos, mulheres e homens, 
Construir um mundo melhor.  

{Hugo Fonseca Júnior} 

 
Canto: HE 133 HE “Grata memória” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 16 {p. 751} 
Solo / Coro 
Canto: HE 307 “Plena Confiança” (manhã) 
Momentos de silêncio  

Salmo 131 
Como eu gostaria, Senhor, 

de ser como aquela criança desmamada 
que se aninha no colo da mãe; 

sem ter necessidade de mais nada 
a não ser do calor terno do Teu abraço; 

sentir Teu afago carinhoso me confortando; 
e, ao embalo da Tua voz paciente, 

adormecer sereno e descansar pertinho do Teu coração; 
e, ao ritmo da Tua respiração suave, 

sonhar com coisas boas 
que façam meus lábios sorrirem, 

e, mesmo de olhos fechados, 
façam-me contemplar as estrelas do Teu céu 

– e os frutos do meu chão 
{Luiz Carlos Ramos} 

Momentos de Louvor (noite)  

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Atos 2.14a, 22-32; Salmo 16; 1Pedro 
1.3-9; João 20.19-31  
 

Mensagem 
 

Solo / Coro 
 

COMUNHÃO 
 

Palavras da Instituição da Santa Ceia 
 

Onde estão as crianças para contar-me seus brinquedos, 
e os poetas para contar-me seus sonhos, 
e o loucos para contar-me seus delírios, 
e os enfermos para contar-me seus sofrimentos, 
e os felizes e infelizes, os santos e os pecadores, 
as crianças e os velhos, os mortos e os vivos, 
os crentes e os descrentes, os homens e os anjos, 
os animais e as plantas, 
as criaturas todas de todos os mundos? 
Ai de mim se subir sozinho ao altar de Deus!... 

{D. Hélder Câmara} 

 
Pai Nosso e Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO 
 

...que nós, iluminados e aquecidos  
pelo Sol da Tua Justiça, 

sigamos por caminhos de retidão: 
que nossos passos sejam de fé, 

que nossos gestos sejam de paz, 
que nossas palavras sejam de amor. Amém 

 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Canto: HE 296 “Eis-me convosco” 
 

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) 

 

ANÁLISE DA CONJUNTURA BRASILEIRA: 
Todos e todas estamos convidadíssimos a participar 
do evento da próxima 5ª feira, promovido pela 
juventude da igreja. O deputado Alessandro Molon, da 
Rede de Sustentabilidade, fará uma análise da 
conjuntura brasileira e nos ajudará a ter o mínino de 
clareza para entendermos o quadro político atual e a 
perceber o papel das igrejas neste contexto caótico.  
 

CONSELHO DA ICI: O Conselho da ICI, neste ano 
de 2017, se reunirá toda primeira 2ª feira de cada 
mês. 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã é dia de Classe 
Paul Tillich. Às 18h30, pontualmente.  
  
REUNIÃO DE ORAÇÃO EUNICE SIMÕES: A 
próxima reunião de oração será na 4ª feira, 26 de 
abril, às 15h, na residência de Vera Penteado. Rua 
Humberto de Campos, 366 apto 604 - Ipanema. 
Participe! E, se puder, leve 2 latinhas de leite em pó 
para as crianças do Vidigal, como combinamos. 
 

CONVITE DA MEDITAÇÃO CRISTÃ: Neste 
último sábado de abril, dia 29, às 15h30, aqui na ICI, 
teremos a oportunidade de ouvir a palestra da Celisa 
Beranger sobre o tema “Os Equinócios e Solstícios 
e as datas Cristãs. Os Trópicos e a Astrologia 
Tropical”. Celisa após 29 anos de trabalho como 
arquiteta deixou a carreira para se dedicar à astrologia 
e se tornou uma autoridade no assunto sendo 
consultora, professora, pesquisadora, autora de livros 
e textos, além de participar de vários congressos no 
Brasil e no exterior. Presidente do Sindicato dos 
Astrólogos do Rio de Janeiro, participa também de 
nossa Comunidade de Meditação.  
 

ENCONTRO DA ICI EM SÃO MORITZ:  
Já temos a data: 25 a 27 de agosto.  
Já temos também os valores para o pacote que inclui 
2 diárias:  
Apto Individual - R$ 490,00 
Apto Duplo - R$ 400,00/pessoa 
Apto Triplo ou 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! 
 

• CREI - ALMOÇO BENEFICIENTE: No próximo 
domingo, 30 de abril, logo após o culto da manhã, 
teremos o primeiro almoço beneficente do CREI de 
2017. Trata-se da parceria com Isapori de Pitel, UMA 
COZINHA BASEADA EM COMIDAS LEVES QUE 
MESCLA A GASTRONOMIA ITALIANA, AFRICANA 
E MINEIRA, utilizando temperos e ingredientes 
típicos dessas regiões. Desde o início de abril nossas 
crianças estão aprendendo desde cedo a importância 
de uma boa alimentação. O projeto de Isapori de Pitel 
nos acompanhará durante todo o ano através da 
interação de profissionais em sala com as crianças, e 
também em palestras aos pais e educadores sobre 
uma alimentação consciente; uma alimentação 
saudável, econômica e sustentável. Também teremos 
quentinhas para viagem! Todo nosso refeitório estará 
decorado com a Exposição dos Trabalhos das crianças 
sobre alimentação sustentável. Prestigiemos o evento 
beneficente, venhamos todos! 
 

• CREI - DOAÇÃO DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO: estamos precisando de um 
aparelho de ar condicionado pequeno (7500 BTU)  
para a secretaria do CREI. Pode ser usado, se em 
bom estado, ou novo. Após algumas tentativas de 
consertos e limpezas, que fizemos com a ajuda de pais 
voluntários, o aparelho que tínhamos deixou de 
funcionar por completo. Agradecemos o empenho e 
interesse! 
 

• CREI - BAZAR BENEFICENTE: em meados de 
maio teremos o bazar beneficente para o CREI. 
Trata-se de um dos importantes eventos do semestre 
para angariar receitas para nossa creche. 
Comprometa-se você também. Doe itens para venda 
do bazar, voluntarie-se, envolva-se! Se estivermos 
juntos não só ajudaremos a manter o CREI, mas 
também o tornaremos ainda melhor! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: hoje Patrícia 
Maciel 24.04 Yvina Raira Almada Mendes Carte 
Lopes 25.04 Alberto Oliveira 29.04 Lêda Regina Maia 
de Cerqueira e Souza e Paulo Edson Alves de Souza 
Jr. A todos um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Atos 2.14a,36-41; Salmo 
116.1-4,12-13; 1Pedro 1.17-23; Lucas 24.13-35. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite) 
Próximo domingo: Teresa (manhã) e Dimas (noite) 


