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Domingo, 24 de abril de 2016 
5º Domingo de Páscoa 

“Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas.” (Salmo 148.1) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
 
Prelúdio 
Solo/Coro 
 
“Se dentro de mim houvesse bondade e gentileza – se 
eu tivesse um coração feito de carne e de sangue e não 
de pedra, um lugar onde se pudesse caminhar alguns 
passos livremente com pés descalços - então Deus e o 
meu próximo poderiam se encontrar ali. O centro do 
meu coração poderia se tornar o lugar no qual Deus 
pode escutar a oração pelo meu próximo e pode 
envolvê-lo com seu amor.”{Henri Nouwen} 

 
Canto: HE 70 “Invocação”  

 
CONFISSÃO 

 
Leitura bíblica: Salmo 148 {p.862} 
Solo/coro 
 
“É na essência mais íntima da alma, na última centelha 
da razão, que o nascimento de Deus acontece. No que 
a alma pode oferecer de mais puro, de mais nobre e de 
mais delicado, é aí que ele deve acontecer: Naquele 
profundo silêncio aonde jamais chegou qualquer 
criatura nem qualquer imagem.”{Meister Eckerhart } 
 
 
Canto: HE  386 “Bondoso amigo” 
Momentos de louvor (noite) 
 

 
PALAVRA QUE VEM DE DEUS 

 
Leitura bíblica: Atos 11.1-18 {p.1444}, Apocalipse 21.1-6 
{p.1645} e João 13.31-35 {p.1412}. 
Mensagem 
 
 
 

COMUNHÃO 
 
Convite à mesa 
 

“Portanto, chega-se à oração da qual já não mais se 
pode dizer que se reza, porque nos tomou e inundou 
completamente e, no fundo do nosso ser, não há 
diferença entre coração e oração. Assim é o Espírito 
que está a rezar dentro de nós ininterruptamente e 
sempre mais nos atrai para dentro da sua oração. 
Quanto mais se é arrastado pela corrente, tanto mais 
claramente se compreende que esta oração realmente 
não provém mais de nós mesmos.” {Anselm Grün} 

 
Pai nosso e partilha 

 
CONSAGRAÇÃO 

 
O olho só é olho se for transparente 
E Deus se dá transparente e invisível 

Através dele vemos a vida com novos olhos 
E ele se dá a nós por tudo que nos faz ver 

{ Rubem Alves} 
 
Canto: HE  134 “Tributo de Louvor” 
Recolhimento das ofertas e dízimos 

 
“Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu To damos” 
Amém. 
 
Benção Final 
Tríplice Amém 
 
 
 
 
 
 
  Silêncio e quietude no templo, por favor, desligue seu 
celular. 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10:30 h e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18:30 h (2as feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 20 h (2as feiras) 

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

 

 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Edital de 

Convocação 

Ficam convocados os membros efetivos da Igreja Cristã de 

Ipanema a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária,   às 12 (doze)  horas do próximo dia 22 de 

maio, na sede social (Rua Joana Angélica, 203, nesta 

cidade), para deliberarem sobre os assuntos constantes da 

seguinte pauta:   

I) Em Assembleia Geral Ordinária:  
a)     Eleger o secretário de atas;   
b)    Tomar conhecimento do relatório pastoral;  
c)     Apreciar o relatório da Tesouraria referente ao 
exercício de 2015 e o respectivo parecer da Comissão de 
Exame de Contas;  
d)    Discutir o orçamento para o ano civil corrente;  
e)     Assuntos gerais.   
 
II) Em Assembleia Geral Extraordinária: 
 a)     Eleger ou reeleger os membros do Conselho de 
Presbíteros da Igreja para o próximo quadriênio, em 
número que a própria Assembleia fixar (artigos 13 e 14 do 
Estatuto);   
b) eleger ou reeleger o pastor efetivo da ICI para o próximo 
quadriênio (artigo 14). 
 
Não havendo quórum para a discussão dos assuntos que 
lhe competem, a Assembleia Geral Extraordinária será 
realizada em segunda convocação no domingo seguinte, dia 
29 e maio, no mesmo horário.  
 
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2016.  

Rev.  Edson Fernando de Almeida, Pastor efetivo e 
Presidente do Conselho de Presbíteros. 

 
COMUNICAÇÃO À COMUNIDADE: Em sua mais recente 
reunião ordinária, realizada no passado  dia 10 do corrente 
mês de abril, o Conselho de Presbíteros desta IGREJA 
CRISTÃ DE IPANEMA resolveu dar publicidade às seguintes 
decisões:  

a) convocar os membros efetivos da comunidade a se 
reunirem em ASSEMBLEIA ORDINÁRIA  e  EXTRAORDINÁRIA  
no próximo dia 22 de maio, às 12 horas, em primeira 
convocação, e, em caso de insuficiência de quórum, em 
segunda convocação, no domingo imediatamente seguinte, 

sempre às doze horas, após o culto matutino, para eleição 
ou reeleição de pastor efetivo e de presbíteros, com 
mandato para o próximo quadriênio, tudo em cumprimento 
às disposições estatutárias em vigor:  

b) convidar  a comunidade a submeter à apreciação do 

Conselho, até o final do corrente mês de abril,  nomes  que 

possam ser indicados à Assembleia como candidatos aos 

cargos a serem preenchidos. 

BAZAR DO CREI : Começamos os preparativos para o 

próximo Bazar beneficente do Crei que ocorrerá nos dias 3, 

4 e 5 de junho. Como sabemos, o Crei está passando por 

uma grave crise financeira; o Bazar do Crei é somente um 

dos eventos que faremos visando a arrecadação de 

receitas. Assim, começamos a  arrecadação de itens para o 

Bazar. Pedimos, se possível,  que as doações estejam 

preferencialmente em bom estado de conservação. Mais a 

frente daremos novas notícias.  Contamos com a 

colaboração de todos!   

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Será na próxima quarta-feira, dia 
27, à s 15h30, na residência da irmã Mariza Rocha na Av. 
Vieira Souto, 438, ap.301 (Ipanema-RJ). Participe! 
 
REUNIÃO DA JUVENTUDE:  Seguindo o calendário 
semestral feito pelos jovens, nossa moçada se reunirá na 
próxima quinta, dia  28, às 20h, na casa do Rev. Edson e 
Anna Paula. Esperamos todos os jovens da ICI nesse 
encontro! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  Dia 27.04: Rev. Jonas 
Neves Rezende; Dia 29.04: Lêda Regina Maia de Cerqueira e 
Souza e Paulo Edson Alves de Souza Jr. Recebam um abraço 
carinhoso da ICI. 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO : Atos 16.9-15; Salmo 67; Apocalipse 21.10, 
21.22-22-5, João 14.23-29 e 5.1-9. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Celso (manhã); Dimas (noite).  
Próximo domingo: Lia (manhã) e Eliezer  (noite).

 


