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“Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por 

nós; por isso, estamos alegres”. 

(Salmo 126.3) 
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Domingo dia 13 de março de 2016 
5º Domingo na Quaresma 

 

LITURGIA 
 

 
ADORAÇÃO 

 Preludio 

 Vox in Via – Glória (Manhã) 

 Solo/Coro (Noite) 
Uma vez por todas, foi-te dado.  
somente um breve mandamento:  
Ama e faze o que quiseres.  
Se te calas, cala-te movido pelo amor;  
se falas em tom alto, fala por amor;  
se corriges, corrige por amor;  
se perdoas, perdoa por amor.  
Tem no fundo do coração  
a raiz do amor:  
dessa raiz não pode sair senão o bem! 
{Santo Agostinho} 

 Hino: Mais de Cristo HE 288 (Noite) 

 Vox in Via - Et in terra pax (Manhã) 
 
CONFISSÃO 

 Leitura Bíblica: Salmo 126 (p.849) 

 Dueto - Soprano e Contralto 
Laudámus 

 Solo/Coro 
Nada neste mundo faz sentido 
se não tocarmos  
o coração das pessoas. 
Se a gente cresce com 
os golpes duros da vida, 
também podemos crescer 
com os toques suaves da alma. 
{Cora Coralina} 

 Hino: Crer e Observar HE 315 (Manhã) 

 Louvor (Noite) 
 

  
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 Leituras Bíblicas: Isaías 43.16-21(p.972); Filipen-
ses 3.4b-14 (p.1552); João 12.1-8 (p.1409). 

 Solo Contralto Qui sedes ad déxteram (Manhã) 

 Mensagem 

 Vox in Via – Gratias (Manhã) 

 Coro 
 
COMUNHÃO 

 Convite à mesa 
Ultrapassa-te a ti mesmo a cada dia, a cada instante. 
Não por vaidade, mas para corresponderes à obrigação 
sagrada de contribuir sempre mais e sempre melhor, 
para a construção do Mundo. Mais importante que es-
cutar as palavras é adivinhar as angústias, sondar o 
mistério, escutar o silêncio. Feliz de quem entende que é 
preciso mudar muito para ser sempre o mesmo. 
{Dom Hélder Câmara} 

 Pai Nosso  e Partilha 

 Solo e Coro - Contralto - Dómine Deus, Agnus 
Dei e Solo: Soprano -Dómine Deus (Manhã) 

 
CONSAGRAÇÃO 

 Vox in Via - Dómine Fili (Manhã) 
A vida é uma ponte interminável. Vai-se construindo e 
destruindo. O que vai ficando para trás com o passado é 
a morte. O que está vivo vai adiante. 
{Darcy Ribeiro} 

 Hino: Mais Perto da Tua Cruz HE 325 

 Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu To damos” 
Amém 

 Bênção Final 

 Vox in Via - Quóniam tu solus Sanctus (Manhã) 

 Tríplice Amém 
 
 

 

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 
 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL – CREI 
Rua Joana Angélica nº 203 – Ipanema – Rio de Janeiro 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os associados efetivos e fundadores 

do CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL – CREI a se 

reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em primeira 

convocação, às 12 (doze) horas do domingo dia vinte de 

março do corrente ano de 2016, na sede social, na Rua 

Joana Angélica nº 203, nesta cidade do Rio de Janeiro, 

para tratar dos seguintes assuntos: 

1- Tomar conhecimento do relatório da Diretoria 

e do orçamento para o presente exercício de 

2016, previamente submetido à apreciação do 

Conselho Fiscal. 

2- Aprovar as contas da Diretoria Executiva 

referentes ao exercício anterior. 

3- Eleger os membros da Diretoria Executiva; o 

Presidente, Vice-Presidente os demais 

membros do Conselho Consultivo; e os 

membros efetivos e suplentes do Conselho 

Fiscal; todos para o triênio que ora se inicia; 

4- Assuntos Gerais 

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2016. 
VERA GILDA A. ARAÚJO 

Presidente do Conselho Consultivo 
 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – 
A Presidente do Conselho Consultivo, Vera Gilda de 
Azevedo Araujo convoca os membros deste 
conselho para uma reunião na próxima  quarta-
feira, às 18:30h.  
 
AGRADECIMENTO – Agradeço ao Rev. Edson pelo 
carinho, amizade e compreensão de sempre, o 
pastorado da Igreja e seu Conselho, e todos os 
amigos da ICI pelo carinho da homenagem a mim 
prestada no domingo passado, dia 06 de março em 
ambos os cultos, pelos 20 anos de serviços 
prestados a esta igreja.  Foram momentos de muita 
emoção para mim que culminaram com a 
homenagem em vídeo  feita pelo  Rev. Jonas, meu 
amigo de longo tempo e a quem tenho profunda 
admiração e respeito.  É uma etapa que termina e 
as emoções estavam à flor da pele. Agora o 
momento é de me reinventar dando continuidade 
ao projeto da clinica social da igreja onde pretendo 
apurar cada vez mais minha escuta diante daqueles 
que necessitarem, além de estar disponível para o 
que de mim precisarem.  Quero agradecer a todos 
com quem convivi nestes anos, entre esses o 

pessoal do CREI com quem estabeleci laços bem 
profundos.  Muito obrigada! Rute Perandini. 
 
NOS BRAÇOS DO PAI - Dona Edith, mãe do querido 
Eurico Marchon, retornou ao lar do Senhor na 
ultima semana. Unimos-nos ao Eurico e toda sua 
família, pedindo o conforto divino aos corações 
que sofrem essa perda.  
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na próxima semana, dia 
16 às 15:00h o grupo se reúne na residência da 
Ângela Amaral, Rua Cupertino Durão, 219 apto 
1502-Bl.A – Leblon.  Participem! 
 
SARAU TEMÁTICO - Ontem a Juventude da ICI 
coordenou um Sarau no evento Juventude e 
Sociedade, realizado na Primeira Igreja Batista do 
Grajaú. O Sarau foi uma homenagem aos escritores 
Rubem Alves e Ariano Suassuna. Nossa moçada 
participou ativamente, reforçados por integrantes 
do Vox in Via, neste evento que integrou diversos 
Jovens da cidade do Rio. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Dia 17.03: 
Pastora  Leni Maria Hoeschl de Gusmão. Receba 
um abraço carinhoso da ICI. 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO – Lucas 19.28-40, Salmo 
118.1-2, 19-29. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Izabel; noite: 
Rute;  Próximo domingo: manhã: Samira,  noite: 
Alouysio. 

 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 
10:30h e  19:00h. 

 

TE LOUVAREI (CANÇÃO) 

 

Perto quero estar junto a teus pés  

Pois prazer maior não há  

Que me render e te adorar. 

Tudo o que há em mim venho te ofertar 

Mas ainda é pouco eu sei,  

Se comparado ao que ganhei. 

Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. 

 

Te louvarei, não importam as circunstâncias.  

Adorarei somente a ti, Jesus.



 


