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Domingo, 9 de abril de 2017 
Domingo de Ramos 

“Tu és o meu Deus, renderte-ei graças; tu és o meu Deus, quero exaltar-te.” {Salmo 118.28} 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo / Coro 

Litania de Ramos 
Dirig:  Que nossos sentidos estejam abertos  
 para os desconcertantes e surpreendentes  
 caminhos de Tua  humilde presença em nós.  
Todos:  Tu chegas num jumentinho. 
 Frágil, desconcertas nossas ideias de grandeza, 
 nossos sonhos de poder. 
Dirig: Sim, Tu vens das periferias, como um 
 desconhecido, não chegas em cavalo branco, 
 muito menos em carrossel de ouro. 
 Vens despojado de glórias. 
Todos:  E por isso mesmo tudo em ti  
 é alegria, é liberdade, é jovialidade. 
Dirig:  Oh tão humano Jesus, que venha sobre nós, 
 esta Tua humanidade despojada de egoísmos  
 capaz de nos fazer verdadeiramente livres! 

{Edson Fernando} 
 

Canto: HE 8 “Adoremos ao Senhor” (2ª, 3ª e 4ª estrofes) 
 

CONFISSÃO 
Leitura Bíblica: Salmo 118.1-2,19-29 {p. 839} 
Solo / Coro 
Momentos de silêncio  

Perdoa-nos! 
Pai nosso do perdão 
estás nos céu de 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 glória de nos ensinar que  
ser feliz é perdoar sempre. 

{Carlos Alberto Rodrigues Alves} 
   

Canto: HE 313 “Perseverança do crente” (manhã) 
 Cancioneiro 10 “Mantos e Palmas” (noite) 
            Cancioneiro 03 “Anunciação” (noite) 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
Leitura Bíblica: Mateus 21.1-11 {p.1279}  
Mensagem 
Solo / Coro 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Afirmação de fé 
Há quem, descrente, 

ache que Deus é criação dos homens. 
Nós, porém, ousamos crer 

no Senhor de todos os povos e todas as raças. 
Há quem, resignado, 

afirme que a fome e a guerra são inevitáveis. 
Nós, porém, ousamos crer 

no Pão da Vida e no Senhor da Paz. 
Há quem, arrogante, 

acredite na lei do mais forte. 
Nós, porém, ousamos crer 

no Deus que é amor. 
Há quem, pretensioso, 

queira prender o Espírito em suas certezas. 
Nós, porém, ousamos crer 

que o Espírito sopra onde quer. 
Há quem, pobre, 

confie na inabalável segurança de Mamom. 
Nós, porém, ousamos crer 
no Senhor da Providência. 

Há quem, angustiado, 
pense que a coroa da vida é a morte. 

Nós, porém, ousamos crer 
que o Senhor faz novas todas as coisas. 

{Carlos Alberto Rodrigues Alves} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 51 “Oração de São Francisco” 
 Cancioneiro 45 “De joelhos” 
 

CONSAGRAÇÃO 
 

Agradeçam ao Eterno porque Ele é bom,  
porque o Seu amor jamais acaba. {Sl 118:1} 

 

Canto: HE 338 “Conta as muitas bênçãos” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 

Avisos e agradecimentos 
Benção Final e Tríplice Amém 

 



Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 19h (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

CONSELHO DA ICI: O Conselho da ICI, neste 
ano de 2017, se reunirá toda primeira 2ª feira de 
cada mês. 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã é dia de 
cinema na classe Paul Tillich. Veremos a película 
Morte ao Rei, para compreender a força da 
presença puritana na Inglaterra. O puritanismo foi 
um movimento que nasceu na Inglaterra, floresceu 
nos Estados Unidos e aportou no Brasil, trazido 
pelos missionários protestantes que aqui chegaram 
na segunda metade do século XIX. Nossa sessão 
aberta de cinema da ICI (SACI) terá início às 18h. 
Portanto, a classe Paul Tillich de amanhã será mais 
cedo, às 18h.  
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO EUNICE SIMÕES: A 
próxima Reunião de oração será na quarta-feira, 
12 de abril, às 15h, na residência de Layse Grisolli 
Costa. Rua Conselheiro Lafaiete, 94/1001 - 
Copacabana. Participe! 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: O jovem 
Victor Siqueira Santos defenderá, nesta próxima 3ª 
feira, dissertação de mestrado no departamento de 
teologia da PUC-Rio. O título do trabalho: O ser 
humano e Deus: o giro antropológico 
moderno em O ser e Deus de Paul Tillich. O 
abraço da ICI ao jovem e talentoso músico e 
teólogo Victor por mais esta etapa da sua trajetória 
acadêmica. Parabéns! 
 

CLASSE DE JOVENS NESTE DOMINGO: 
Todo segundo domingo é dia de classe de jovens da 
ICI.  Na aula de hoje o prof. Jakler vai trabalhar o 
tema O Êxodo como solo fértil para os projetos da 
Reforma. A aula começa às 18h30, pontualmente.   
 

JUVENTUDE E A CONJUNTURA POLÍTICA 
NACIONAL: Os jovens da Igreja terão um 
encontro com o deputado federal Alessandro Molon 
na última quinta feira do mês, dia 27 de abril. O 
tema do encontro será: A conjuntura brasileira atual 
e as perspectivas futuras. 
 

COMPASSIO A TODO O VAPOR: Dois novos 
cursos tiveram inicio neste mês de abril no Instituto 
Compassio: teologia arejada, pastoral comprometida.  
Na 3ª, Deus na filosofia medieval, com o filósofo e 

teólogo Alexandre Cabral; na 5ª: Cartas paulinas, 
com o prof. Jakler Nichele. Imperdível! Ainda há 
tempo de ingressar nestes mini cursos. Mais 
informações com Solange, Jakler ou com o Pr Edson. 
 

CORREIO E OS 500 ANOS DA REFORMA: No 
dia 13 de abril os Correios do Brasil lançarão um 
selo e um carimbo comemorativos dos 500 anos da 
Reforma Protestante. Produzido em parceria com o 
serviço postal da Alemanha, o material será quase 
igual nos dois países. O selo trará o retrato de 
Lutero com os dizeres “No princípio era a palavra” 
em português e alemão e na parte de baixo a 
inscrição “500 anos da reforma Brasil 2017”. A 
imagem escolhida é a mesma para as duas edições. 
É obra do pintor alemão Ernst Wilhelm Hildebrand, 
que retrata Martinho Lutero diante do imperador 
na Dieta de Worms. {Fonte: conic.org.br} 
 

ESPAÇO CREI: Começamos a receber as doações 
para o BAZAR BENEFICENTE DO CREI que ocorrerá 
em meados de maio. Estejamos atentos e nos 
antecipemos quanto às doações para que nos 
organizemos. Alguns dos itens que recebermos, 
talvez possam ser direcionados para o LEILÃO 
VIRTUAL DO CREI, uma nova e importante receita 
para nossa creche. 
 

ESPAÇO CREI 2: Estamos precisando de um 
novo lap top para a secretaria do Crei. Se você 
possui algum notebook com boa capacidade de 
memória e não o utiliza, por favor lembre-se de 
nós. O computador é uma importante e 
indispensável ferramenta para nosso planejamento 
pedagógico. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje Julia 
Amaral Piolla Rego 13.04 Hugo Hamacher Silva 
15.04 Fernanda Campos Boccaletti Fernandes. A 
todos um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Atos 10.34-43; Jeremias 
31.1-6; Salmo 118.1-2,14-24; Colossenses 3.1-4; 
João 20.1-18; Mateus 28.1-10. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Isabel (manhã) e Alouysio (noite) 
Próximo domingo: Samira (manhã) e Alouysio (noite) 


