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Domingo, 16 de abril de 2017 
Domingo de Páscoa 

“Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele.”{Salmo 118.24} 
 

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

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo           {Lisete Pinhão} 
 

Ele é! 
 

“Eu sou!” – insiste o Filho usando as palavras do Pai. 
“Sim, Ele é!” - afirmamos nós pela fé. 
Ele é o carinho, a vereda e a vide. 
Ele é o movimento imparável da vida. 
Ele é a derrota das mentiras propagadas. 
Ele é a entrada nunca impedida. 
Ele é o suspender das obscurescências. 
Ele é a força que alimenta nossa essência. 
Nele somos, nele estamos, nele vivemos. 
Sim, Ele é! 

{Jakler Nichele} 
 

Canto: HE 41 “A ressurreição de Jesus” 
 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 118.1-2,14-24 {p. 839} 
Solo          {Lisete Pinhão} 
Momentos de silêncio  

 
A morte como entrega de si   

 

A fúria opressora de lideres e sistemas políticos e 
religiosos – que só têm olhos para os seus interesses 
escusos – decretou a morte de Jesus. E ainda hoje 
continua crucificando os inocentes de Deus. 
Ó Deus, tais poderes decretaram e continuam 
decretando a morte do teu filho, mas não puderam e 
jamais poderão definir o sentido que Jesus conferiu à 
crucificação que lhe foi imposta. Teu filho definiu o 
sentido de sua crucificação como solidariedade para 
com todos os crucificados da história que, como ele, 
foram e serão vítimas da violência,das relações sociais 
injustas, do ódio, da humilhação dos pequenos e do 
rechaço à proposta de um Reino de justiça,de 
irmandade, de compaixão e de amor incondicional. 

{Leonardo Boff} 
 

Canto: HE 81 “Amparo divino” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: 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 

 

Mensagem 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Repartir a vida 
 

Nesta mesa que preparaste para nós, Senhor, 
Somos convidados a aprender contigo 
a não nos fecharmos em nós mesmos, 
a repartir a vida como tu repartiste, 

a sermos um pedaço do pão que rogamos a ti, 
e do vinho da tua alegria, da tua vida e do teu perdão 

{Jakler Nichele} 
 
Pai Nosso e Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO 
 

Que a ansiosa espera da criação 
Se satisfaça com a nossa vida 

Revelando a luz potente de vida 
Da vida inesgotável de Cristo em nós   

{Jakler Nichele} 
 
Canto: HE 55 “Exultai!” 
 
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 

 



NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10h30  e 19 h 
Classe Paul Tillich  ............................. 18h30 (segundas-feiras) 
Meditação Cristã  .............................. 18h30 (quartas-feiras) 
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17 h (domingo) 

 

 

Notas Importantes 
 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, o jovem 

teólogo Victor Siqueira, que, na última 3ª feira, 
defendeu brilhantemente sua dissertação de 
mestrado no Departamento de Teologia da PUC-
Rio, nos trará a palestra intitulada: Paul Tillich: um 

protestante das fronteiras. Às 18h30, pontualmente.  

 

ENCONTRO DA ICI EM SÃO MORITZ: Anote 

em sua agenda a data do próximo encontro da ICI 
no Hotel São Moritz: 25 a 27 de agosto. Reserve 

este fim de semana! Será um grande encontro! 
   

CREI • BAZAR BENEFICENTE: Já 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 fonte de receita para nossa 
creche. 
 

CREI • NOTEBOOK: Estamos precisando de um 

novo laptop para a secretaria do CREI. Se você 
possui algum notebook com boa capacidade de 
memória e não o utiliza, lembre-se de nós. O 
computador é uma importante e indispensável 
ferramenta para nosso planejamento pedagógico. 

 
CREI • LEILÃO VIRTUAL: Nosso agradecimento 

ao Sr. Davi Levy pelo leilão virtual beneficente feito 
em benefício do CREI no início de abril. Segue o 
endereço virtual para que conheçamos sua 

importante atividade: www.levyleiloeiro.com.br. 
Nosso muito obrigado pelo gesto! 

GERLI & HAROLDO GOLDFARB: Apresentam 

O Fino da Música Popular Brasileira nessa quinta-
feira, 20 de abril, às 22h30 no VINÍCIUS SHOW 

BAR (Rua Vinícius de Moraes, 39). Informações: 
2523-4757 
 
JUVENTUDE E TECNOLOGIAS: NOVAS 

MANEIRAS DE ESTAR NO MUNDO: Será o 

tema do próximo seminário promovido Programa 
de estudos avançados em Ciência e Religião, da 
Universidade Candido Mendes. O evento será no 
dia 26 de abril, 4ª Feira, às 18h. Local: Univ. 

Candido Mendes, Rua da Assembleia, 10, 42º andar 
– Centro, Rio de Janeiro. Para mais detalhes, 
confira no mural. Entrada Franca.  
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 17.04 

Filippo Zenon Bertola Oliveira 18.04 Isaac Silva, 

Mônica Braga de Jardim Sayão, Vicente Roxo 
Mundim 19.04 Eduardo Goulart Sampaio, Lucas 

Surerus de Oliveira Grenfell, Mariana Meyer 
Coelho 21.04 Daniel e Vinícius de Souza Rosa, 

Gabriela Brandão Wagner, Neli Ferreira Mures. A 

todos um abraço carinhoso da ICI! 

 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Atos 2.14a,22-32; Salmo 

16; 1Pedro 1.3-9; João 20.19-31. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO:  

Hoje: Samira (manhã) e Alouysio (noite)  

Próximo domingo: Lya (manhã) e Dimas (noite) 
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Domingo, 16 de abril de 2017 
Domingo de Páscoa 

“Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele.”{Salmo 118.24} 
 

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

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro: “Cristo, Senhor” 

 
“Eu sou!” – insiste o Filho usando as palavras do Pai. 
“Sim, Ele é!” – afirmamos nós pela fé. 
Ele é o carinho, a vereda e a vide. 
Ele é o movimento imparável da vida. 
Ele é a derrota das mentiras propagadas. 
Ele é a entrada nunca impedida. 
Ele é o suspender das obscurescências. 
Ele é a força que alimenta nossa essência. 
Nele somos, nele estamos, nele vivemos. 
Sim, Ele é! 

 

Canto: HE 52 “Invocação à Trindade”(2ª melodia) 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 118.1-2,14-24 {p. 839} 
Coro: “Cordeiro de Deus” 

 

A fúria opressora de lideres e sistemas políticos e 
religiosos – que só têm olhos para os seus interesses 
escusos – decretou a morte de Jesus. E ainda hoje 
continua crucificando os inocentes de Deus. 
Ó Deus, tais poderes decretaram e continuam 
decretando a morte do teu filho, mas não puderam e 
jamais poderão definir o sentido que Jesus conferiu à 
crucificação que lhe foi imposta. Teu filho definiu o 
sentido de sua crucificação como solidariedade para com 
todos os crucificados da história que, como ele, foram e 
serão vítimas da violência,das relações sociais injustas, do 
ódio, da humilhação dos pequenos e do rechaço à 
proposta de um Reino de justiça,de irmandade, de 
compaixão e de amor incondicional.  

{Leonardo Boff} 
 

Canto: HE 349 “Redentor Onipotente” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Nesta mesa que preparaste para nós, Senhor, 
Somos convidados a aprender contigo 
a não nos fecharmos em nós mesmos, 
a repartir a vida como tu repartiste, 

a sermos um pedaço do pão que rogamos a ti, 
e do vinho da tua alegria, da tua vida e do teu perdão. 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto: Cancioneiro 42 “Amor por mim” 
 Cancioneiro 44 “És sobre todos” 
 Cancioneiro 53 “A começar em mim” 

 

Coro: “Fica conosco” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

No princípio era o Verbo, 
e pelo verbo foram criados os céus e a terra. 
Quis Deus, soou o Verbo: “Haja luz!” 
E, assim, pela luz, as cores da vida ocuparam 
o lugar da penumbra sinistra. 
A noite foi rasgada pelo sol da manhã. 
Luz divina, luz de vida! 
Que cria e recria mesclando-se em diferentes tons 
e faz acontecer o que soa como impossível 
aos olhos que persistem sem cor. 
Entre tanta notícia de morte,  
Tu tens a luminosa palavra da vida!   

 

Momentos de silêncio 
 

Coro: “Fiat Lux” 
 

Do terror à surpresa 
Da incerteza à confiança 
Da tristeza à alegria 
Da solidão ao consolo 
Da morte à vida! 
A pesada pedra que guardava a morte 
não deteve a força transbordante do amor à vida. 
Jesus Cristo, o homem do amor e da cruz, 
Abriu caminho para o triunfo da humanidade. 
Sob tanta promessa fingida,  
sobre tanta esperança frustrada, 
Sob tanto silêncio forçado,  
sobre tanta violência maquiada 
Tua potente vida, Senhor Jesus,  
teve, tem e sempre terá 
a última palavra. 
 

Coro: “Cristo é Vivo” 
 

Mensagem 
 

Coro: “Medley de Páscoa” 
 



 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10h30  e 19 h 
Classe Paul Tillich  ............................. 18h30 (segundas-feiras) 
Meditação Cristã  .............................. 18h30 (quartas-feiras) 
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17 h (domingo) 

 

 

CONSAGRAÇÃO 
 

Que a ansiosa espera da criação 
Se satisfaça com a nossa vida 

Revelando a luz potente de vida 
Da vida inesgotável de Cristo em nós 

 
Canto: HE 41 “A ressurreição de Jesus” (1ª mel.) 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Tudo vem de ti, Senhor 
E do que é Teu to damos. Amém 

 

Avisos e agradecimentos 
 

Bênção Final e Tríplice Amém

 
 

Notas Importantes 
 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, o jovem teólogo 
Victor Siqueira, que, na última 3ª feira, defendeu 
brilhantemente sua dissertação de mestrado no 
Departamento de Teologia da PUC-Rio, nos trará a 
palestra intitulada: Paul Tillich: um protestante das 
fronteiras. Às 18h30, pontualmente.  
 

ENCONTRO DA ICI EM SÃO MORITZ: Anote em 
sua agenda a data do próximo encontro da ICI no Hotel 
São Moritz: 25 a 27 de agosto. Reserve este fim de 
semana! Será um grande encontro! 
   

CREI • BAZAR BENEFICENTE: Já 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 fonte de 
receita para nossa creche. 
 

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

CREI • LEILÃO VIRTUAL: Nosso agradecimento ao 
Sr. Davi Levy pelo leilão virtual beneficente feito em 
benefício do CREI no início de abril. Segue o endereço 
virtual para que conheçamos sua importante atividade: 
www.levyleiloeiro.com.br. Nosso muito obrigado pelo 
gesto! 
 

GERLI & HAROLDO GOLDFARB: Apresentam O 
Fino da Música Popular Brasileira nessa quinta-feira, 20 de 
abril, às 22h30 no VINÍCIUS SHOW BAR (Rua Vinícius 
de Moraes, 39). Informações: 2523-4757 
 

JUVENTUDE E TECNOLOGIAS: NOVAS 
MANEIRAS DE ESTAR NO MUNDO: Será o tema 
do próximo seminário promovido Programa de estudos 
avançados em Ciência e Religião, da Universidade 
Candido Mendes. O evento será no dia 26 de abril, 4ª 
Feira, às 18h. Local: Univ. Candido Mendes, Rua da 
Assembleia, 10, 42º andar – Centro, Rio de Janeiro. Para 
mais detalhes, confira no mural. Entrada Franca.  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 17.04 Filippo 
Zenon Bertola Oliveira 18.04 Isaac Silva, Mônica Braga 
de Jardim Sayão, Vicente Roxo Mundim 19.04 Eduardo 
Goulart Sampaio, Lucas Surerus de Oliveira Grenfell, 
Mariana Meyer Coelho 21.04 Daniel e Vinícius de Souza 
Rosa, Gabriela Brandão Wagner, Neli Ferreira Mures. A 
todos um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Atos 2.14a,22-32; Salmo 16; 
1Pedro 1.3-9; João 20.19-31. 
 

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


