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Domingo, 3 de abril de 2016 
2º Domingo da Páscoa 

“Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!” (Salmo 150.6) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

Jesus, perene Páscoa 
Desdobra-se no céu 
a rutilante aurora. 
alegre, exulte o mundo; 
gemendo o inferno chora. 
Pois eis que o Rei, descido 
à região da morte, 
aqueles que o esperavam 
conduz à nova sorte. 
Por sob a pedra posto, 
por guarda vigiado, 
sepulta a própria morte 
Jesus ressuscitado. 
Da região da morte 
cesse o clamor ingente: 
"Ressuscitou!" exclama 
o Anjo refulgente. 
Jesus, perene Páscoa, 
a todos alegrai-nos. 
Nascidos para a vida, 
da morte libertai-nos. 
Louvor ao que da morte 
ressuscitado vem, 
ao Pai e ao Paráclito 
eternamente. Amém   (Liturgia  das  Horas) 

Canto: Hino 106 HE – Louvor ao eterno Deus 
CONFISSÃO 

Leitura bíblica: Salmo 150 {p.863 } 
Solo/coro 
Momentos de silêncio 

Cristo ressuscitado!  
Mais que comum dos dias,  

olhei o mais que pude os rostos 
dos pobres, gastos pela fome, 

esmagados pelas humilhações,  
e neles descobri teu rosto,  

Cristo Ressuscitado! 
 (Dom Hélder Câmara) 

 
 
 

 
Canto : Hino 282- Unido com Cristo (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 

PALAVRA QUE VEM DE DEUS 
 

Leitura bíblica:  Atos 5.27-32 {p.1433 } ,João 20.19-31 
{p.1423 }, Apocalipse 1.4-8 {p.1623} 
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

Convite à mesa 
 

Na manhã de domingo 
Na manhã do domingo os discípulos estavam   trancados 
sem entrada. Jesus se fez presente 
e abriu de par em par o medo à alegria, a traição ao 
encontro, o fracasso à comunidade e a morte à vida. 
Na manhã do domingo os discípulos estavam trancados e 
ninguém podia entrar nem eles  sair de si mesmos. Jesus 
rompeu as trancas da porta e do espírito. Com luz e 
ressurreição se abriram uns aos outros, e diante da 
comunidade de testemunhas se abriu a vida nova toda 
Jerusalém fechada por ordens do Sinédrio e por selos 
imperiais. (Benjamin  Gonzaléz  Buelta) 

 
Pai Nosso e Partilha 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
A Ressurreição é uma grande experiência filial, de cuidado e 
de ternura. Assim como a mãe cuida do seu filho pequenino 
e cria uma condição básica de confiança, saber que  Jesus  
venceu a morte e todos os males nos dá uma confiança 
muito profunda, de que também nós, com a força dele, 
temos condições de ir vencendo e trabalhando contra o mal 
que impera na sociedade. (Joao Batista  Libânio) 

  
Canto: Hino 498 - Despedida 

OFERTÓRIO 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Bênção final e tríplice amém. 

 
 

Silêncio no templo, por favor desligue seu celular. 

 



 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) 

 

 

EDITH EMERICK MARCHON: UMA TRAJETÓRIA DE AMOR E  SERVIÇO -  Longa vida proporcionou Deus à mamãe – 98 anos - e 

por isso devemos agradecer a Ele por esse privilégio. Ela  nasceu num lar cristão, e sua vida foi calcada nos ensinamentos 

bíblicos. Não teve muito tempo de estudos, mas foi provida de sabedoria suficiente para criar 5 filhos, em parceria com o 

marido e companheiro Agenor, promovendo o ambiente necessário para dar-nos formação escolar superior. Nascida em 

30/06/1917 em Bom Jardim-RJ, em área rural, aos seis anos já partilhava a cozinha com as irmãs mais velhas para alimentar o 

pai e os trabalhadores na vasta e farta propriedade. Com elas aprendeu também a costurar e fazer croché. Casou-se aos 27 

anos e foi morar em Cachoeiro, onde nascemos. Integrada na Igreja Presbiteriana Central local, presidiu a Sociedade 

Auxiliadora Feminina –SAF; costurava para os de casa e também para a vizinhança – “0800”; cuidava de suas plantas e das 5 

goiabeiras do quintal que abasteciam de frutas perfeitas e deliciosas a nós e à vizinhança no verão; acomodava em casa para 

dormir os parentes e amigos nossos, num casarão de 4 quartos. Ao vir para o Rio em 1974, para “acompanhar os filhos” – já 

que estávamos todos instalados aqui, adotou a ICI e amava os Pastores Jonas e Mozart, e é claro, por último, o Pastor Edson. 

Há cerca de dois anos atrás aqui na ICI, na celebração do dia das mães, recitou um poema que veio de seus tempos de 

juventude, coisa que fazia com frequência quando estávamos juntos. Sempre nos manteve unidos – nós irmãos – isso veio da 

Bíblia, e nunca se preocupou com acumular nada material, prezando sim, e muito as amizades e os parentes, qualquer lado 

que fossem, acolhendo a todos indistintamente. As expressões que mais repetia em seus últimos dias era “Paz e Amor, Jesus 

Cristo, Salvador”. No dia 4 de abril deste ano “despediu-se” de nós e sua alma retornou ao Senhor, essa “flamenguista” de 

coração, após enfermidade que seu forte corpo, a vida inteira, não mais suportou. (Eurico Marchon) 

FUNDAMENTALISMO E INTOLERÂNCIA -  Este será o tema a ser abordado por nosso Pastor Edson no seminário  Religião e 

Politica: tensões, complementação e contradições, promovido pela Universidade Cândido Mendes. O evento acontece na 

próxima quinta-feira, dia 07 de abril, às 18h, na UCM, Rua da Assembléia, 10, 42. Andar, Centro, Rio de Janeiro.  Confira o 

cartaz do encontro no mural do corredor do templo.  

TEÓLOGO VICTOR SIQUEIRA    -   Na manhã deste domingo, o jovem teólogo Victor Siqueira Santos nos trará a mensagem do 

evangelho. Victor é formado em teologia pelo Seminário Batista e neste ano conclui o seu mestrado em teologia sistemática 

pela PUC-Rio. Que Deus o ilumine e abençoe!  

ESPAÇO 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!   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA : Dia 04.04: João Braga de Souza Ventura e George Paiva Costa Filho. Dia 06.04: Simone de 

Albuquerque Candinelli e Viviane Lima Campos. Dia 07.04: Roberval Rubens Silva. Dia 08.04: Bernardo Lima do Nascimento. 

Dia 09.04: Julia Amaral Piolla Rego. Recebam um abraço carinhoso da ICI. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO : Atos 9.1-6(7-20); Salmo 30; Apocalipse 5.11-14 e João 21.1-

19. 

. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO  
Hoje: Lia (manhã); Dimas (noite). Próximo domingo: Isabel (manhã) ; Rute (noite). 
 
 
 


