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Domingo, dia 31 de maio de 2015 

DOMINGO DA SANTISSIMA TRINDADE 
 

LITURGIA 
 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo / Coro 

   . Ninguém é dono de si   

Queira ou não queira, 

Acredite ou não, 

Todos somos  

Palavras de uma só oração. 

Todos se imaginam  

Donos disto ou daquilo 

Mas, senti: 

Ninguém é dono de nada 

Nem mesmo de si.                          {José Enokibara} 

   . Canto: À Santíssima Trindade – Hinário  

     Evangélico 51 (música do hino 477). 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 29 {p. 762} 

   . Prece 

   . Silêncio 

Mulheres:  

Há horas em que 

Não quero ouvir nada. 

Sou atraído pelo silêncio. 

Mergulho na magia da auto-contemplação 

E esqueço-me nas profundezas 

De mim mesma. 

Homens: 

 Há um grande poema 

No silêncio dos meus lábios 

Por isso encontram-se tão unidos...{José Enokibara} 

   . Momentos de oração 

   . Canto: Mais de Cristo! HE 288 

     Louvor : (noite) 

 

     

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Isaías 6.1-8 {p. 931}, Romanos 

8.12-17 {p. 1487}, João 3.1-17 {p. 1389}. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Palavras da instituição da Santa Ceia 

   . Viver  

Desta insaciável sede de amar, 

Desta vontade louca de sonhar 

E desta magnífica mania de cantar, 

Não tenho mais cura. 

Não há mais jeito: 

Fui contagiado 

Pela alegria de viver.            {José Enokibara} 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

   . Convivência  

Navega melhor no mar da existência 

Quem maneja com arte 

O barco da convivência.     {José Enokibara} 

   . Canto: Ceifeiros do Senhor – HE 420 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. 

Amém”. 

   . Oração de gratidão 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Triplice amém. 

 

 

 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

 

I G R E J A   C R I S T Ã    D E   I P A N E M A   -  I  C I 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

Ficam convocados os senhores membros efetivos da 
Igreja Cristã de Ipanema a se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, com 
início às 12 (doze) horas do domingo, dia 14 de junho 
do corrente ano de 2015, na sede social, na rua Joana 
Angélica 203, no bairro de Ipanema, para deliberarem 
sobre os seguintes assuntos: Em Assembléia 
Ordinária:   a) eleger  o Secretário de atas;  b) tomar 
conhecimento do relatório pastoral;  c) apreciar o 
relatório da Tesouraria  referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro  de 2014,  e o respectivo parecer 
da Comissão de Exame de Contas; d) aprovar o 
orçamento para o ano civil em curso; e) assuntos 
gerais. Em Assembléia Extraordinária: referendar a 
indicação, feita pelo Pastor Efetivo e acolhida pelo 
Conselho, dos  reverendos Leonardo Costa da Silva de 
Oliveira Amorim e Joelson Bruno Dias Oliveira para  
funcionarem como Pastores Auxiliares desta 
comunidade, conforme permissivo do artigo 10º do 
Estatuto da ICI. Esclarece-se que, não havendo 
quórum estatutário, a Assembleia Geral Extra-
ordinária fica automaticamente convocada para o 
domingo seguinte, 21 de maio, no mesmo horário. 
              Rio de Janeiro, 31 de maio de 2015  

Edson Fernando de Almeida – Pastor Efetivo e 
Presidente do Conselho 

 

NASCIMENTO – Vilma Hamacher comunica o 
nascimento de mais um neto no dia 22 de maio. Rafael 
Medeiros Hamacher é filho de Silvio Hamacher e Aline 
Silva Medeiros.  Aos felizes pais, os parabéns da Igreja 
e o pedido de que as bênçãos divinas estejam com a 
família e em especial com o pequeno Rafael. 
 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ - O próximo Encontro da 
Igreja Cristã de Ipanema no Hotel São Moritz será nos 
dias 21 a 23 de agosto de 2015. A comissão 
organizadora distribuiu uma pequena filipeta onde  
você poderá colocar sua sugestão de tema para o 
nosso Encontro que será divulgado nas próximas 
semanas.  Estamos a 3 meses deste evento. Quem 
desejar, pode dividir a taxa em 4 vezes : uma parcela 
referente a  maio e  outras três em junho, julho e 
agosto.  As reservas devem ser feitas com Rodolfo na 
agência São Moritz, através do Tel: 2239-4445 e a 
inscrição deverá ser paga para a Igreja, 
separadamente da reserva do Hotel. Os valores são os 

seguintes: R$ 460,00 solteiro; R$ 380,00 por pessoa 
em apto. duplo; R$ 350,00 por pessoa em apto. triplo 
ou quádruplo; Cortesia de 02 (duas) crianças até 12 
anos no mesmo quarto dos pais.  A taxa de inscrição é 
de RS 30.00.  
 

PEQUENO BAZAR – Fruto de doação de amigo da Rosa, 
diretora do CREI, estão expostas no refeitório algumas 
peças que estão sendo vendidas em beneficio do CREI.  
 

SONOPLASTIA - No próximo sábado, dia 06, às 11h, 
será oferecido um treinamento de sonoplastia na ICI. 
O objetivo é ensinar o manuseio da mesa de som do 
templo. Os voluntários e voluntárias que têm interesse 
em operar este equipamento,  estão convocados(a)s. 
O treinamento tem como objetivo também ensinar a 
gravação, em registro digital, dos sermões que são 
proferidos na Igreja. Sendo gravados, os sermões 
poderão ser postados semanalmente no site da Igreja. 
 

VISITA AO IRMÃO CHRISTOVAM - Na tarde deste 
último domingo de maio, o Coro Myrza Wanderley fará 
uma visita cantante ao irmão Christovam. Todos os 
moradores da Casa de Repouso Santiago Apóstolo 
poderão desfrutar a apresentação do nosso coro. 
 

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO-  Amanhã nossa 
classe Paul Tillich estará uma vez mais a postos, em 
continuidade ao estudos na obra O homem não está só 
de Abraham Heschel. A seguir, meditação cristã, com a 
tutoria do diácono Alouysio. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima quarta-
feira será na residência de Eunice Simões, rua 
Francisco Otaviano, 23 apto 201 – Bloco 1 – 
Copacabana.  O horário: 15:00hs.  Participem! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 01:06 – Solange 
Sousa Boavista, Antonio Carlos Silva; dia 02: Lenise 
Duarte Mena Barreto; dia 03: Bernardo Amaral Lopes; 
dia 05: Julia Barros Rocha; dia 06: Luiz Henrique da 
Silva Vidal, Sandra Carijó.  Parabéns aos 
aniversariantes. 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA O PRÓXIMO DOMINGO – 
1ºSamuel 3.1-20, Salmo 139.1-6 e 13-18, 2ª Corintios 
4.5-12, Marcos 2.23 e 3.6. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; noite: 
Dimas; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: Eliezer.

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


