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   Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 
 

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Senhor, 

Deus meu, como tu és magnificente: sobrevestido 

de glória e majestade, coberto como de um  

manto. Tu estendes o céu como uma cortina”. 

(Salmo 104.1.2) 
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Domingo 24 de maio de 2015 
DOMINGO DE PENTECOSTES 

LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo (Lizette Pinhão) / Coro  
   . Oração pela unidade         {Luiz Carlos Ramos} 
Senhor Jesus, 
É teu desejo que sejamos um, 
como tu és com o Pai, 
e por isso esse também é o nosso desejo. 
A despeito de todas as forças contrárias, 
de todas as ameaças de dispersão, 
de toda pressão e repressão desintegradora… 
Apesar de tanta maldade, 
de tanto egoísmo, 
de tanta intolerância… 
Nós nos dispomos a fazer a tua vontade 
e, no que depender de nós, nos comprometemos 
a construir a paz para toda família humana. 
Cumpre em nós a tua palavra, ó Cristo, 
de tal maneira que o mundo creia 
que tu nos enviaste em missão de paz  
e em comunhão fraterna. 
Amém. 
   . Canto: Doxologia – Hinário Evangélico, 90   
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Salmo 104.24-35{p. 827} 
   . Solo (Lizette Pinhão) / Coro 
   . Um fogo que sempre arde    {Catarina de Sena} 
Ó amor sem preço, doce amor, chama eterna! 
És um fogo que sempre arde, altíssima Trindade! 
És um Deus reto, sem nenhum desvio; 
Sincero, sem nenhuma duplicidade... 
Por isso apresso-me a clamar 
Diante  da tua misericórdia, 
Para que a uses para com o mundo. 
    . Momentos de silêncio e oração 
   . Canto:   Pastor Divino – HE, 64 

 EDIFICAÇÃO 
   . Leituras bíblicas:  Atos 2.1-21 {p. 1427}, Ezequiel 
37.1-14 {p. 1139}, Romanos 8.22-27 {p. 1487} , 
João 15.26-27e 16.4-15 {p. 1415} 
   . Mensagem 
 
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Sem Ti                    {Cardeal Martini}  
Vem, Santo Espírito, 
Pois sem Ti Deus está longe, 
Jesus ressuscitado perde-se no passado, 
O evangelho parece uma palavra morta, 
A Igreja uma simples organização, 
A autoridade um puro exercício de poder, 
A missão uma propaganda, 
O culto um arcaísmo, 
O agir moral, um agir de servos. 
Contigo, entretanto, Espírito Santo, 
O Cosmos revive, o Ressuscitado faz-se presença, 
Deus está perto, o evangelho é poder de vida, 
A Igreja torna-se comunhão... 
  . Consagração dos elementos 
  . Pai Nosso  
  . Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
“Espirito do Trino Deus, vem sobre nós! “ 
   . Canto:  Um vaso de benção – HE, 180 
   . Recolhimento das ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. 
Amém”. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice Amém. 
 

 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 
 

PENTECOSTES E LITURGIA – A liturgia será sempre 
uma experiência plástica, bela, musical, artística e acima 

de tudo comunitária, em cada hoje que Deus nos 

proporciona, condensando as vibrações do povo na 
encarnação do Sopro Divino no cenáculo de todos os 

templos, em todos os tempos.  {Jonas Rezende e Edson 
Fernando} 
 

PASTOR BRUNO COMEMORA DEZ ANOS DE 

ORDENAÇAO AO SAGRADO MINISTÉRIO – No 

culto da noite de hoje estamos comemorando o aniversário 

de ordenação do nosso querido Pastor Bruno Oliveira.  Dez 

anos são passados desde que este jovem brilhante de 

Montes Claros, Minas Gerais, teve reconhecida a sagrada 

vocação ao ministério pastoral, por um Concilio Batista.  

Estes dez anos Bruno os dedicou quase que exclusivamente 

ao importante trabalho de Capelania junto aos pacientes do 

Hospital do Câncer, HCIV. Seu trabalho é hoje uma 

referência no campo da capelania em hospitais públicos 

brasileiros.  Há um ano Bruno juntou-se a nós e é querido 

por todas as faixas etárias da Igreja. Seu carisma e espírito 

de serviço são uma inspiração para todos nós. Pelos dez 

anos de ordenação do nosso querido Bruno ao Sagrado 

Ministério, somos gratos ao Pai.  
 

VISITANTES ILUSTRES – Pela manhã estará conosco a 

teóloga Maria Clara L. Bingemer, doutora em teologia, 

professora da PUC-Rio, trazendo-nos uma palavra sobre o 

Pentecostes. No culto da noite, a palavra nos virá pelos 

lábios do Rev. Eduardo Pedreira, doutor em teologia, pastor 

da Comunidade Presbiteriana da Barra. Badu, como é 

carinhosamente conhecido, foi doutorando da Profa. Maria 

Clara, assim como o Pastor Edson e também o nosso amigo 

Jimmy Sudário. 
 

SEMANA DA UNIDADE DOS CRISTÃOS - Durante 

toda essa semana que passou, houve celebrações em 

diferentes igrejas para marcar a Semana da Unidade dos 

Cristãos. As celebrações finais aconteceram ontem em duas 

grandes paróquias católicas: Igreja Nossa Senhora de 

Copacabana, na praça Serzedelo Correia e na Igreja São 

Paulo Missionário, em Vigário Geral.  Todas as celebrações 

contaram com a presença dos representantes do Conselho 

Nacional das Igrejas Cristãs – CONIC-Rio.  
 

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA  

DA ICI –  O Conselho da Igreja Cristã de Ipanema, em sua 

última reunião, resolveu convocar a Assembléia da Igreja 

para reunir-se no domingo, dia 14 de junho, após ambos os 

cultos.  
 

ICI EM AÇÃO -  O pastor Edson fará uma comunicação 

nesta quarta-feira, no V Simpósio Internacional de Teologia 

da PUC-Rio. O tema : O inefável em Abraham Joshua 

Heschel. 
 

CANTINA DA ICI – No domingo passado, sob a direção 
do  chef Jesse Bigois, a cantina da ICI deu um rendimento 

de R$ 335,00,  já repassados ao Centro de Recuperação 

Infantil – CREI .    
 

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. Neste domingo, a comissão 

organizadora dará o primeiro passo rumo ao Encontro. 

Numa pequena filipeta você poderá colocar sua sugestão de 

tema para o nosso Encontro. A comissão organizadora 

escolherá o tema que será divulgado nas próximas semanas.  

Estamos a quatro meses deste evento.  Quem desejar, pode 

dividir a taxa em 4 vezes : uma parcela ainda neste mês de 

maio e  outras três em junho, julho e agosto.  As reservas 

devem ser feitas com Rodolfo na agencia São Moritz, 

através do Tel: 2239-4445 e a inscrição será 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.  
 

A JUVENTUDE NO SOPRO DO PENTENCOSTES - 

A juventude da ICI convida toda a igreja para mais um 

“Arte no Terraço“, um sarau poético-musical no próximo 

sábado, dia 30 de maio. Serão servidas comidinhas e 

bebidas durante o evento. A renda será revertida para as 

bolsas do Encontro de São Moritz.  Portanto, sábado 

próximo, às 17h, no terraço do terceiro andar. Traga 

convidados e convidadas. Dê esse presente de comunhão 

aos seus amigos e amigas! 
 

ESPAÇO VIDIGAL: Nosso agradecimento à D.Linda por 

nos recepcionar no domingo  passado com todo seu carinho 

e um belíssimo banquete. O almoço foi um agradecimento 

pela pequena mas significativa reforma em sua casa. 

Graças a Deus por sua vida e família! 

TRILHA: Convidamos a todos que se interessarem para 

uma trilha/caminhada de acesso à mais bela vista do 

Vidigal. Será no dia 7 de junho. Partiremos às 7h da manhã 

da casa de D. Linda, ponto final da Kombi, e retornaremos 

às 10h para celebração do  culto. Qualquer dúvida é só falar 

com um dos membros da equipe do Vidigal.  
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Patricia 

Baia Vidal, Ana Maria Fidelis Rezende, Elizete Pires dos 

Santos; dia 25: Maria Cristina Vianna Motta; dia 27: 

Marcia Costa Gomes; dia 28: Mariana Vianna Rosalba 

Tupinambá; dia 29: Maria Eduarda Oliveira de Carvalho; 

dia 30: Rev. Luiz Longuini Neto, Lara Lima do 

Nascimento.  A ICI parabeniza os aniversariantes. 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Isaías 6.1-8, Salmo 29, 

Romanos 8.12-17, João 3.1-17. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Celso; noite: Rute;  

Próximo domingo: manhã: Teresa; noite: Dimas. 

 

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


