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Domingo 03 de maio de 2015 
5º Domingo da Páscoa 

 

 

LITURGIA 
ADORAÇÃO 
   . Preludio 
   . Solo 
   . Encontro  {Renato Rezende} 

Sempre, no quadro dos seus olhos 
procure o ângulo mais bonito, 
mais distante, uma árvore 
entre edifícios, nuvens 
no infinito, o infinito; 
o infinito 
AQUI 
   . Canto:  Hino 129 HE – Glória à Trindade 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 22.25-31 {p. 758} 

   . Solo 
   . O mau samaritano   {Murilo Mendes} 

Quantas vezes tenho passado perto de um doente,  
Perto de um louco, de um triste, de um miserável,  
Sem lhes dar uma palavra de consolo.  
Eu bem sei que minha vida é ligada à dos outros,  
Que outros precisam de mim que preciso de Deus  
Quantas criaturas terão esperado de mim  
Apenas um olhar – que eu recusei. 
  . Momentos de silêncio e oração  
  . Louvor e gratidão {noite} 
  . Canto: {manhã} -   Hino 386 HE – Bondoso Amigo 
 
EDIFICAÇÃO 
  . Leituras bíblicas: Atos 8.26-40 {p. 1436}, 1 João 4.7-21 
{p. 1617}, João 15.1-8 {p. 1414}. 

  . Mensagem 
 

 COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Creio no Deus democrático 
Creio no Deus democrático, 
que governa o Universo, não por força nem  
por violência, mas pelo seu Espirito de justiça, 
bondade e misericórdia; 
Creio no cristianismo que permanece fiel 
ao Cristo: que rompe fronteiras, derruba 
barreiras e quebra preconceitos, que ampara 
os aflitos, levanta os abatidos e liberta os  
oprimidos, que ama os justos e salva os  
pequeninos; 
Creio numa comunidade solidária, que resiste 
na prática da democracia, que não comunga 
com a ditadura da maioria, mas se identifica 
como espaço libertário no qual o direito das  
minorias são respeitadas; 
Creio no novo tempo, no qual a tirania dará  
lugar à ternura, o ódio abrirá caminho para 
a paz justa, e o perdão serão sagrados, como 
fruto da graça que não tem preço. 
Sim, creio 
na utopia da fé, 
na força da esperança 
e na eternidade do amor. 
Amém.  
   . Pai Nosso e Partilha 
  
CONSAGRAÇAO 
Deus querido, das coisas de gente que existem na gente, 
a mais simples e divertida é ter alegria. Coloca, Deus, no 
coração, alegria verdadeira, aquela duradoura, que Je-
sus pode dar. Amém.  {Milton Shwantes} 
   . Canto:    324 HE – O Grande amor de Deus 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Benção final e tríplice amém 
 

 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

 

MINI CONCERTOS NA ICI -  No terceiro 

domingo do mês de maio, temos encontro 

marcado com o projeto Mini Concertos na ICI. 

O violoncelista Rigoberto Santos de Moraes 

apresentará musicas do repertorio clássico e 

popular.  Imperdível!  Domingo, dia 17 de 

maio, às 18h, aqui na ICI.  Traga convidados e 

convidadas! 

DAS ILUSOES POSTUMAS -  É o titulo do 

instigante texto escrito pelo jovem Bruno 

Costa, membro da ICI, trabalhando a 

necessidade que as comunicados cristãs têm 

de tomar consciência, posição e atitude ante 

mudança que podem interromper ciclos de 

violência e inaugurar novas relações de 

aceitação, respeito e  inclusão no nosso 

tempo.  O texto de Bruno oferece um forte 

embasamento teológico para questionarmos 

a homofobia que hoje impera nos círculos 

mais conservadores  cristãos, edificados 

sobre um perigoso literalismo bíblico.  

Confira no mural do templo, ou  no blog da 

ICI: www.igrejacristadeipanema.org.br 

CONIC NO RIO DE JANEIRO -  Na ultima 

quarta-feira,  o pessoal do CONIC ouviu uma 

exposição completa sobre a  estrutura de 

funcionamento, dificuldades e desafios da 

Policia Civil no Rio de Janeiro.  A exposição foi 

feita por quadros da própria corporação 

policial. Na próxima quarta-feira, dia 06, as 

instituições religiosas apresentarão um 

seminário aos representantes da Policia Civil, 

com vistas a mostrar  os elementos principais 

que caracterizam cada uma das grandes 

tradições religiosas de nossa cidade. A ideia é 

que haja um trabalho de capelania oferecido 

por estas tradições aos quadros da Policia 

Civil. O CONIC-Rio participa ativamente do 

projeto. 

CLASSE PAUL TILLICH ESPECIAL -  Na classe 

Paul Tillich de amanhã haverá sessão especial 

de cinema. Assistiremos   ao filme   A 

Partilha.  A exibição será iniciada às 17:30h, 

pontualmente.  Logo após debate com a 

presença dos pastores Bruno e Edson.  

ICI EM AÇÃO -  O Pastor Bruno encontra-se 

em Belo Horizonte no encontro bienal das 

lideranças da juventude batista mineira, 

dando uma palestra sobre “Liderança com 

juventude”. Que Deus o ilumine e o conduza 

em paz  de volta ao Rio.  

CREI NO TEATRO – Na ultima terça feira, 28 

de abril, todos os alunos e alunas do CREI 

foram ao teatro Vannucci, no Shopping da 

Gávea, assistir a peça “Adoráveis João e 

Maria”. A peça é dirigida por Leandro Fleury 

Curado que, anualmente, oferece às crianças 

do CREI a oportunidade de ida a um teatro da 

cidade.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Lucca Nogueira Czmarka, Pedro Augusto 

Rizzo; dia 04: Roberto Roland Rodrigues da 

Silva Junior; dia 06: Eurico Marchon, 

Margaret Wright de Alencar; dia 07: Roberto 

da Costa Lima; dia 08: Rev. Mozart Noronha 

Melo, Sergio de Oliveira Villela; dia 09: João 

Pedro Monteiro Galliza do Amaral.  Parabéns 

aos aniversariantes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Atos 10.44-48, Salmo 

98, 1 João 5.1-6, João 15.9-17. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Eliezer; Próximo domingo: manhã: 

Izabel; noite: Alouysio. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

http://www.igrejacristadeipanema.org.br/


 

  


