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Domingo 10 de maio de 2015 
6º Domingo da Páscoa 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO  

   . Preludio 

   . Solo 

   . Mãe  {Mário Quintana} 

Mãe... São três letras apenas 

As desse nome bendito 

Também o céu tem três letras 

E nelas cabe o infinito 

Para louvar a nossa mãe, 

Todo bem que se disser 

Nunca há de ser tão grande 

Como o bem que ela nos quer 

Palavra tão pequenina, 

Bem sabem os lábios meus 

Que és do tamanho do CÉU 

E apenas menor que Deus! 

   . Canto: 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 98 {p. 822} 

   . Solo 

   . Dependo de ti  {anônimo} 

Dependo de Ti, 

escutar tua Palavra. 

Ela me acalma,  

me queima, me abraça. 

Dependo de Ti 

como uma criança 

depende da mãe, 

que em seu colo descansa. 

Dependo de Ti  

Amigo eterno,  

Presença contínua  

no verão, no inverno. 

Dependo de Ti 

meu tesouro, 

pelo qual tudo vendo 

e livre eu vôo. 

   . Canto: 

   . Momentos de louvor e gratidão 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Atos 10.44-48 {p. 1444}, 1 João 5.1-

6 {p. 1618}, João 15.9-17 {p. 1415}. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO  

   . Para sempre {Carlos Drummond de Andrade} 

Por que Deus permite 

Que as mães vão-se embora? 

Mãe não tem limite 

É tempo sem hora 

Luz que não apaga 

Quando sopra o vento 

E chuva desaba 

Veludo escondido 

Na pele enrugada 

Água pura, ar puro 

Puro pensamento 

Morrer acontece 

Com o que é breve e passa 

Sem deixar vestígio 

Mãe, na sua graça 

É eternidade 

Por que Deus se lembra 

- Mistério profundo - 

De tirá-la um dia? 

Fosse eu rei do mundo 

Baixava uma lei: 

Mãe não morre nunca 

Mãe ficará sempre 

Junto de seu filho 

E ele, velho embora 

Será pequenino 

Feito grão de milho  

  . Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os 

consolarei; em Jerusalém vocês serão consolados  

{Isaias 63:13:} 

   . Canto: 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Bênção final e tríplice amém 

 

Silêncio e quietude no templo : por favor , desligue seu celular. 

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

 

DIA DAS MÃES – No culto da manhã nossa Pastora 

Leni Gusmão trará uma mensagem de força e amor 

a todas as mães da ICI. No culto da noite a 

mensagem virá pelos lábios da jovem teóloga 

Luciana Mano. Luciana graduou-se em teologia no 

Seminário Batista do Sul e recentemente concluiu o 

processo de validação de diploma pelo MEC na 

Faculdade Teológica Sul Americana, em Londrina, 

Paraná. 

REUNIÃO DO CONSELHO – O pastor Edson convoca 

os presbíteros e presbíteras para a reunião do 

Conselho a realizar-se amanhã, às 20:00h,  

pontualmente.  

MINI-CONCERTOS NA ICI -  Próximo domingo é dia 

de Mini Concerto na ICI. O violoncelista Rigoberto 

Moraes apresentará peças do repertório clássico e 

popular. Imperdível! Não esqueça: próximo 

domingo, às 18h. 

CLASSE PAUL TILLICH – A exibição e discussão do 

filme japonês  A Partida, foi um dos grandes 

momentos da classe Paul Tillich neste começo de 

ano. Uma película comovente, de uma sensibilidade 

impar.  Amanhã a aula será sobre o terceiro capitulo 

do livro “O homem não está só” de Abraham 

Heschel.  Horário, 18:30h.  Logo após, Meditação 

cristã, com a direção do diácono Alouysio.  

A LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS - Nossa 

presbítera Nely Mures foi nomeada Vice- Presidente 

da Fundação da Infância e Adolescência, da 

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos do  Rio de Janeiro.  Que Deus a oriente e 

ilumine nesta importante função.  

CULTO A DEUS COM AS MÃES DO CREI -  Na ultima 

quarta-feira celebramos o tradicional culto do dia 

das mães com o CREI. Fomos honrados com a 

presença da Pastora Leny Gusmão que falou, sábia 

e ternamente, sobre educar os filhos e filhas  com 

amor.  O musico Rigoberto apresentou três musicas 

clássicas ao Violoncelo e o Pastor Edson presidiu a 

celebração.  Foram momentos de muita emoção 

para todos os participantes.  {Equipe do CREI}  

SARAU POETICO MUSICAL  DA JUVENTUDE DA ICI - 

Toda a Igreja está convidada a participar do Sarau 

poético musical a ser promovido pela Juventude da 

ICI no ultimo sábado de maio, dia 30. Traga um 

convidado(a). O horário, 17:30h. 

COMUNICAÇÃO COM OS PAIS - A equipe de 

professores e professoras da classe infanto juvenil 

da ICI solicita aos pais e ou cuidadores que 

registrem seus contatos telefônicos e e-mails num 

cadastro com os diáconos de plantão.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Giullia 

Neno Rosa Fontes Santos de Almeida; dia 12: Maria 

José Bazzarella Monteiro de Almeida; dia 13: 

Leonardo Oliveira de Assis, Tereza Pereira; dia 14: 

Luiza Sabatini Vieira Souto; dia 15: Dimas Ribeiro da 

Costa, Maria Helma Hamacher. Parabéns aos 

aniversariantes. 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS 

CRISTÃOS - Confira no mural da ICI a programação 

completa da Semana de Oração pela Unidade dos 

Cristãos, que acontece entre as cidades do  Rio de 

Janeiro e Niterói.  O evento é programado e dirigido 

pelo CONIC, órgão do qual a ICI é membro pleno.  

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Atos 1.1-11, Salmo 47 ou 

Salmo 93, Efésios 1.15-23, Lucas 24.44-53. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: 

Alouysio; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 

Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30hs e 19:00hs. 

 


