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“Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, 

porque a sua misericórdia dura para sempre”. 

(Salmo 118.1) 
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Domingo dia 20 de março de 2016 
Domingo de Ramos e da Paixão 

 

LITURGIA 

ADORAÇÃO 

 Prelúdio 

 Solo/Coro  

 Ramos e palmas 
Todo o mundo fiel rejubile 
na alegria da tal salvação: 
destruindo a potência da morte, 
Jesus Cristo nos traz Redenção. 
De oliveira com ramos e palmas, 
todo o povo, com voz triunfal, 
canta hosanas ao Rei de Israel, 
de Davi descendente real. 
Nós também, acorrendo ao encontro 
de tal Rei, com hosanas de glória, 
seguremos na mão nossas palmas 
de alegria e de fé na vitória. 
Por seus dons, nos caminhos da vida, 
nos conduza e defenda o Senhor. 
E possamos, em todos os tempos, 
tributar-lhe o devido louvor. 
Gloria ao Pai e a Jesus, Filho Único, 
Deus de Deus, Luz de Luz, Sumo Bem, 
com o Espírito Santo, o Amor que consola, 
pelos séculos dos séculos. Amém. (Hino da Liturgia das Ho-

ras). 

 Canto: Hosana nas alturas HE 26  
 
CONFISSÃO 

 Leitura Bíblica: Lucas 19.28-40 (p.1373) 

 Solo/Coro 

 Momentos de silêncio 
 
Sabe, Ernesto   
Sabe, Ernesto... 
Eu te invejo porque viveste  
Enquanto eu falei sobre a vida. 
Eu te invejo porque amaste 
Enquanto eu declamei o amor. 
 
 
 

 Eu te invejo porque apenas  
Me engajei na palavra engajamento 
Mas tu lutaste encarnadamente 
Sem precisar de rótulos. 
Eu te invejo porque  pensava ser cristão 
Enquanto tu pensavas que não eras. (Jonas Rezende)  

 Canto:  “Venho como estou” HE 245 

 Momentos de louvor  (noite) 
 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

  Leituras bíblicas: Salmo 118.1-2,19-29 (p.839) 

 Mensagem 

 Coro 
COMUNHÃO  

 Convite à mesa 

 Pai Nosso do perdão  
Pai nosso do perdão  
Que estás nos céus da nossa  paz 
Santificados sejam teus braços  
Que em abraços nos acolhe como pai de amor. 
Venha a nós o teu reino de bondade, 
Seja feita a tua vontade de ternura e generosidade. 
E não nos deixes cair na tentação  
De pensar ou vivenciar alguma crueldade, 
Mas livra-nos de praticar qualquer forma de maldade 
Pois teu é o reino da alegria, teu é o poder da beleza, 
E tua é a gloria de nos ensinar 
Que ser feliz é perdoar sempre.  
(Carlos Alberto Rodrigues Alves)   

 Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Converte-me, Senhor, em tua imagem, tua ternura, tua 
humildade, tua esperança. ( Benjamin Gonzaléz Buelta) 

 Canto: “Exaltai o Senhor”  HE 121 

 Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu To damos” Amém 

 Bênção Final 

 Tríplice Amém 
 
 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 
 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL – CREI 

Rua Joana Angélica nº 203 – Ipanema – Rio de Janeiro 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os associados efetivos e fundadores do 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL – CREI a se reunirem 

em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, 

às 12 (doze) horas do domingo dia vinte de março do 

corrente ano de 2016, na sede social, na Rua Joana Angélica 

nº 203, nesta cidade do Rio de Janeiro, para tratar dos 

seguintes assuntos: 

1- Tomar conhecimento do relatório da Diretoria e 

do orçamento para o presente exercício de 2016, 

previamente submetido à apreciação do Conselho 

Fiscal. 

2- Aprovar as contas da Diretoria Executiva 

referentes ao exercício anterior. 

3- Eleger os membros da Diretoria Executiva; o 

Presidente, Vice-Presidente os demais membros 

do Conselho Consultivo; e os membros efetivos e 

suplentes do Conselho Fiscal; todos para o triênio 

que ora se inicia; 

4- Assuntos Gerais 

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2016. 

VERA GILDA A. ARAÚJO 

Presidente do Conselho Consultivo 

PASTOR JOEL ZAFERINO -  Ocupa o púlpito da 

ICI, neste domingo de Ramos,  no culto da noite, 

o Pastor Joel Zaferino.  Carioca  radicado em 

Salvador, é  ministro da Igreja Batista Nazareth 

na capital baiana.   Atualmente é o presidente do 

Conselho de Igrejas Cristãs da Bahia e também 

presidente da Aliança de Batistas do Brasil.   Ao 

pastor Joel e seus familiares o abraço amigo, 

fraterno e hospitaleiro da ICI.  

APRESENTAÇÃO DO CORO NO PRÓXIMO 

DOMINGO -  No  culto da noite de domingo de 

Páscoa teremos mais uma inesquecível 

apresentação do Coro Myrza Wandereley.  

Prepare o seu coração!  Celebremos a promessa 

de que, como dizia Rubem Alves,  túmulos 

podem ser canteiros, sepulturas podem ser 

jardins.  

CLASSE  PAUL TILLICH – Amanhã é dia de classe 

Paul Tillich. O professor Jakler trará a terceira 

aula sobre o livro de Isaias, em prosa e verso.  

Vamos dar inicio a semana pascal ancorados na 

força da imaginação profética.   Traga um(a) 

convidado(a).  

MEDITAÇÃO  CRISTÃ-  Logo após a classe Paul 

Tillich estamos convidados ao exercício da 

meditação cristã, sob a coodenação do diácono 

Alouysio.  Nesta semana, no  exercício 

meditativo de silêncio e escuta,  juntamo-nos  

em oração silenciosa ao povo da fé espalhado 

pela nação brasileira, que roga a Deus sabedoria 

e discernimento aos  que governam nosso país.      

MEDITAÇÃO DURANTE A SEMANA -   Nesta 

semana pascal a prece meditativa ocorrerá 

também na terça,  quarta e quinta feira.  Nestes 

três  dias, às 18h , aqui na ICI.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Dia 21.03: 
Zenon Juvenal Bertola Oliveira e Sergio Luiz 
Hoeflich; Dia 22.03: Julio César Mures Esteves 
Lopes; Dia 23.03: Claudio Wagner e Carlos Silna 
de Araújo; Dia 27.03: Nina Bonan Reis Vernes. 
Recebam um abraço carinhoso da ICI. 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO –  Atos 10.34-43; ou Isaías 

65.17-25; Salmo 118. 1-2,14-24; I Coríntios 

15.19-26 ou Atos 10.34-43; João 20.1-18 ou 

Lucas 24.1-12. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Alouysio; próximo domingo: manhã: 

Celso; noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos 

às 10h30 e 19h.  

 


