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ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 
 
Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda 
mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu 
ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, 
todavia, não me esquecerei de ti.  {Isaías 49:15} 
 

 
Canto: HE 319 “Companhia de Deus” 

 
MOMENTO DE REFLEXÃO E CONTRIÇÃO 

 
Leitura bíblica: Salmo 97 {p.822} 
Solo/coro 
Anúncio da Boa Nova 
 
Mulheres:  O perdão é um catalisador que cria a ambiência 
necessária para uma nova partida, para um reinício. {Martin 
Luther King} 
Homens: O coração das mães é um abismo no fundo do qual 
se encontra sempre um perdão.  
{Honoré de Balzac, romancista francês, século XIX} 
Mulheres: Com o perdão nos dá o gozo. Não queres que 
ruminemos em um canto da casa nosso passado partido, 
mas que  celebremos a festa de todos os irmãos, vestidos de 
gala e perfume entrando em tua alegria. 
Todos: Pedimos-te no Pai Nosso: “Perdoa-nos como 
perdoamos”. Hoje te pedimos mais ainda: “Ensina-nos a 
perdoar os outros e a nós mesmos como tu nos perdoas. 
{Benjamim González Bulta, jesuíta espanhol} 
 
Canto:  HE 288  “ Mais de Cristo” 

 
PALAVRA QUE VEM DE DEUS 

Leituras bíblicas: Atos 16.16-34 {p.1454}, Apocalipse 22.12-
14, 16-17,20-21{p.1647},  e João 17.20-26 {p.1418} 
Mensagem 
Coro 
 
 

COMUNHÃO 
 
Convite à mesa 

Pai nosso... Mãe Nossa 
Pai... Mãe... de olhos mansos 
sabemos que estás invisível em todas as coisas. 
Que o teu nome nos seja doce, a alegria de nosso 
mundo. 
Traze-nos as coisas boas em que tens prazer: 
Os jardins, as fontes, as crianças, 
o pão e o vinho, 
os gestos ternos, as mãos desarmadas,  
Os corpos abraçados... 
Sei que desejas dar-nos nosso desejo mais fundo, 
desejo cujo nome esquecemos... mas tu não esqueces 
nunca. 
Realiza pois o teu  desejo para que possamos sorrir. 
Que o teu desejo se realize em nosso mundo 
da mesma forma que ele pulsa em ti. 
Concede-nos contentamento nas alegrias de hoje: 
o pão, a água, o sono... 
Que sejamos livres da ansiedade. 
Que nossos olhos sejam tão mansos para com os 
outroscomo os teus são para conosco. 
Porque, se formos ferozes, 
não poderemos acolher a tua bondade. 
Ajuda-nos para que não sejamos enganados pelos maus 
desejos 
E livra-nos  
daqueles que carregam a morte nos próprios olhos. 
Amém. { Rubem Alves} 

 
Pai nosso e partilha 

 
CONSAGRAÇÃO 

E Maria guardava no coração todas estas palavras, 
meditando-as em seu coração. { Lucas 2.19} 
Canto: Cancioneiro n°66 “Tu és fiel, Senhor” 
 
Recolhimento das ofertas e dízimos 
Benção Final  e 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 : O próximo Bazar beneficente do CREI 

ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 de junho. Como sabemos, o CREI 

está passando por uma grave crise financeira; o Bazar é 

somente um dos eventos que faremos visando à 

arrecadação de receitas. Pedimos, se possível, que as 

doações estejam em bom estado de conservação. 

Contamos com a colaboração de todos! 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Será na próxima quarta-feira, dia 11 

de maio às 15h na residência da irmã Eunice Simões na Rua 

Francisco Otaviano, n° 23, ap. 201 (Ipanema). Participe! 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Rev. Edson convoca o 

Conselho da Igreja Cristã de Ipanema para reunir-se 

amanhã, dia 9 de maio, às 20h, pontualmente.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Rev. Mozart 
Noronha Melo e Sergio de Oliveira Villela. Dia 09.05: João 
Pedro Monteiro Galliza do Amaral. Dia11.05: Giullia Neno 
Rosa Fontes Santos de Almeida. Dia 13.05: Leonardo 
Oliveira de Assis e Dia 14.05: Luiza Sabatini Vieira Souto. 
Recebam um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO : Atos 2.1-21 ou Gênesis  11.1-9; Salmos 104.24-
34, 35b, Romanos 8.14-17 ou Atos 2.1-21, João 14.8-17(25-
27). 

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

 


