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Domingo, 21 de maio de 2017 
6º Domingo da Páscoa 

“Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça”. {Salmo 66.20} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo            {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “Cristo, Senhor” 

Oração 
Deus misericordioso, 
de grande bondade e amor. 
Alegra nossos corações  
com o perfume da tua graça. 
Faze brilhar nos nossos olhos  
a luz da tua generosidade.  
Encanta nossos ouvidos  
com a melodia da tua palavra criadora, 
e mantém-nos abrigados e fortalecidos 
à sombra da  tua misteriosa Providência. Amém. 

 

Canto: HE 121 “Exaltai o Senhor”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 66.8-20 {p. 793} 
Solo                                                {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “A minha paz vos dou”  
 

Momentos de silêncio  
 

Deixa 
Deixa que a respiração profunda do 
Teu ser aconteça. Só isso. 
Não interrogues nem busques. 
Deixa que seja Deus a procurar-te. 
Não caminhes. 
Deus virá ao teu encontro. 
Não procures contemplar. 
Permite, antes, que Deus te contemple. 
Não rezes. Deixa que, em silêncio, 

   Ele reze o que és tu.  
                                          {José Tolentino Mendonça} 
 

Canto: HE 387 “Comunhão preciosa” (manhã) 
 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 18 “Logo de manhã” 
            Cancioneiro 26 “Ele é exaltado” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Atos 17.22-31 {p. 1456}; 1Pedro 
3.13-22 {p. 1607}; João 14.15-21 {p. 1413}. 
Mensagem 
Coro: “Em teus caminhos de amor e paz” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Oração do abandono 
Meu Pai, 

Eu me abandono em ti, 
Faze de mim o que quiseres. 

O que fizeres de mim, 
Eu te agradeço. 

Estou pronto para tudo, aceito tudo. 
Desde que a tua vontade se faça em mim 

E em tudo o que Tu criaste, 
Nada mais quero, meu Deus. 

Nas tuas mãos entrego a minha vida. 
Eu ta dou, meu Deus, 

Com todo o amor do meu coração, 
Porque te amo. 

E é para mim uma necessidade de amor dar-me, 
Entregar-me nas tuas mãos sem medida 

Com uma confiança infinita 
Porque Tu és... meu Pai! 

                             {Charles de Focauld} 

Pai Nosso e Partilha 
Cantos: Cancioneiro 23 “Canção da Chegada” 
              Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 

 

CONSAGRAÇÃO 
 

Quem disse que não somos nada, 
Que não temos nada para oferecer? 

Repare nossas mãos abertas, 
Trazendo as ofertas do nosso viver.   

                                                         {Zé Vicente} 
Canto: HE 180 “Um vaso de bênção” 
 

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  .............................. 18h30 (quartas-feiras) 
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

CREI: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os membros do Conselho Consultivo, 
do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, na forma dos 
artigos 13 e 18 do Estatuto do CREI, para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em 
primeira convocação, no dia 28 de maio de 2017, às 
12h30, ou em convocação seguinte com intervalo mínimo 
de 30 (trinta) minutos após a hora primeiramente 
designada, em sua sede social, localizada nesta cidade do 
Rio de Janeiro, na Rua Joana Angélica, 203, Ipanema, CEP: 
22.420-030, a fim de deliberarem sobre as matérias:  
1.Alteração do Estatuto Social do CREI para: (a) incluir 
como finalidade da associação o desenvolvimento de 
atividades na área de educação infantil, especificamente 
ministrando cuidados e apoio pedagógico a crianças em 
idade pré-escolar; (b) substituir os cargos de “Secretá-rio-
Executivo” e “Secretário” pelos de “1º Secretário” e “2º 
Secretário”, respectivamente; (c) criar o cargo de 2º 
Tesoureiro e delimitar sua competência; (d) detalhar as 
atribuições dos membros da Diretoria Executiva;  
2.Estudo da reversão da doação do prédio e do respectivo 
terreno situado na Rua Joana Angélica, 203, Ipanema, CEP: 
22.420-030, Rio de Janeiro, RJ, doado pela IGREJA CRISTÃ 
DE IPANEMA, para que se devolva ao patrimônio da 
mesma.  

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2017. 
Eni Almada Mendes (Presidente do Conselho Consultivo) 

 

LUCILIA RAMALHO: No dia 13 de maio, véspera do dia 
das mães, no início da noite, nossa amada e dulcíssima 
Lucilia Ramalho foi chamada à beatitude eterna, ao 
encontro do Deus amoroso e misericordioso a quem serviu 
e amou. Foram 87 anos de vida, 67 dos quais vividos na 
comunhão profunda com seu esposo Jether Ramalho, 
parceiro de tantas jornadas na arte de tornar esse mundo 
uma casa para Deus e para os mais pobres. Cozinheira 
nata, fez dos seus quitutes canais comunicantes de um 
amor que não cabia em si. Cozinhar para Lucilia, era uma 
forma de transubstanciar alimentos em amizade, 
hospitalidade, acolhimento. Servir ao outro, fosse quem 
fosse, valorizá-lo, vendo em seu rosto a refulgente face de 
Deus, assim era Lucilia, uma mulher iluminada que espargiu 
o amor por onde andou. A essa mulher à frente do seu 
tempo, cabe com perfeição o dito do poeta: As pessoas 
não morrem, tornam-se encantadas. A ICI e o CREI, 
abraçam nosso amado Jether, os filhos, netos e bisnetos e 
amigos, nesse momento de despedida, saudade e dor.  
 

MINICONCERTO: A próxima edição ocorrerá no dia 
28/05 às 18h. Receberemos o coral "Meninas do Casarão", 
um programa social voltado aos moradores da comunidade 
dos Prazeres. A entrada será um quilo de alimento não 
perecível. 
 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ: Nosso encontro anual 
ocorrerá no final de semana dos dias 25 a 27 de agosto. 
Os valores incluem duas diárias: Inscrição: R$ 30,00 

Solteiro - R$ 490,00 
Apartamento Duplo - R$ 400,00/pessoa 
Apartamento Triplo/Quádruplo - R$ 357,00/pessoa 
Cortesia de 2 crianças até 12 anos no aptº dos pais. 
Formas de pagamento: Parcelado em até 4 vezes com 
cheques pré-datados (maio a agosto). Reserve este fim de 
semana! Será um grande encontro! Façam sua inscrição 
com Marquinhos (manhã) ou Solange (noite). 
 

BATISMO LUNA: Ontem, dia 20 de maio, recebeu as 
águas do Batismo a menor Luna Terra Noquele, filha de 
Wellington Noquele Sobrinho e Danielle de Araujo Terra, 
tendo sido padrinhos Michelle de Araujo Terra e Rodrigo 
Aranha. Celebrante: pastora Lusmarina Campos. 
 

BATISMO ÁGATA: Hoje no culto da manhã, recebem as 
águas do batismo os menores: Ágata Meireles Gouvea e 
Arthur Balardim Vieiera. Os pais de Ágata são: Leonardo de 
Freitas Gouvea e Viviana Duarte de Meireles; padrinhos: 
Silo Duarte de Meireles e Clarisse Duarte de Meireles. Os 
pais de Arthur são: Brian Gomes Vieira e Ana Cristina 
Balardim Borges; padrinhos: Mario Renato Balardim Borges 
e Carla Fabiana Flores. 
 

LUIZA SPIEGEL DE ALMEIDA: O abração da ICI à 
jovem Luiza, filha de Marion Spiegel, neta de Dona Herta e 
Dr. Peter Spiegel, pela defesa de sua dissertação de 
mestrado em Neurociências, na UERJ.  Parabéns! 
 

SEMANA DA UNIDADE CRISTÃ: Na última 2ª feira do 
mês, 29 de maio, teremos classe Paul Tillich especial. 
Como parte da semana da Unidade Cristã, a ICI abrirá suas 
portas para um culto ecumênico, com a presença das 
igrejas irmãs do CONIC-Rio. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO EUNICE SIMÕES: Nessa 4ª 
feira, 24/05, às 15h00, na casa da Ângela Amaral, Rua 
Cupertino Durão, 219/1502 bl. A – Leblon. 
 

INSTITUTO COMPASSIO: Na última terça-feira de 
maio, dia 30, teremos uma aula sobre “A herança cristã na 
filosofia de Kant”, no Instituto Compassio, às 18h30. O 
evento é gratuito. Basta comunicar-se com Solange Roxo 
para confirmar sua presença. Não perca! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 21.05 Lígia Maciel, 
Miguel Costa Van Hombeeck, Rafael Caldana da Silveira,  
Wellington Bonzi Santos; 22.05 Marina Maciel Soares da 
Silva 24.05 Ana Maria Fidelis Rezende, Elizete Pires dos 
Santos, Patrícia Baia Vidal 25.05 Maria Cristina Vianna 
Motta; 27.5 Wanda Berbat Marçal. A todos um abraço 
carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Atos 1.6-14; Salmo 68.1-10, 32--
35; 1Pedro 4.12-14, 5.6-11; João 17.1-11. 
 

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


