
 

 POTÊNCIA QUE NÃO SE ESVAI  
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 150 {pg. 863} 
 

Coro Myrza Wanderley                                         Tu és Digno 
 

Ó tu, que és único como o sol, vem! 
Sem ti, o jardim e as folhas empalidecem, vem! 

O mundo sem ti é pó e cinzas. 
Este banquete, estes regozijos 
sem ti perdem o vigor, vem! 

{Rûmi} 

 
Canto: Cancioneiro 20          Celebração e Serviço 
 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 
Benção Final e Tríplice Amém 
 
 

 
 

NOSSOS HORÁRIOS 
Celebrações dominicais  ...................... 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich ............................... 18h30 (2a feira) 
Meditação Cristã  ................................ 18h30 (4a feira) ..... Líder: Alouysio Chaves 
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ...... 17h (domingo) ...... Regente: Bianca Malafaia 

Se você visita nossa comunidade pela primeira vez, deixe seu contato com um de 
nossos diáconos ao final da celebração para lhe enviarmos mais informações sobre a ICI. 

 

Igreja Cristã de Ipanema 
Uma igreja sem paredes          (organizada em 1962) 
 

Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 
Telefones: (21) 2287 8144 / (21) 98489 8588,  E-mail: secretariaici203@gmail.com 
 

Pastor Efetivo:  Bruno Dias Oliveira 
Pastores Eméritos: Jonas Neves Rezende (in memorian),  

 Leni Maria Hoeschl de Gusmão, Edson Fernando de Almeida  
 

Pastor no Vidigal:  Samuel de Oliveira G. P. Pádua  
 

Domingo, 28 de abril de 2019 
2º DOMINGO DA PÁSCOA 

 
 

“Aleluia! Louvai a Deus pelos seus poderosos feitos!”  
{Sl 150.1,2} 



 

 REFÚGIO NOS BRAÇOS DE AMOR  
 
Prelúdio 
Coro Myrza Wanderley                  Meu Refúgio és Tu, Senhor 
 

Pai nosso do perdão 
Que estás nos céus da nossa paz 
Santificados sejam teus braços 
Que em abraços nos acolhe como pai de amor. 
Venha a nós o teu reino de bondade, 
Seja feita a tua vontade de ternura e generosidade. 
E não nos deixes cair na tentação 
De pensar ou vivenciar alguma crueldade, 
Mas livra-nos de praticar qualquer forma de maldade 
Pois teu é o reino da alegria, teu é o poder da beleza, 
E tua é a gloria de nos ensinar 
Que ser feliz é perdoar sempre. 

{Carlos Alberto Rodrigues Alves}  
 
Canto: HE 325                                          Mais Perto da Cruz 
 
Momentos de silêncio 
 
Coro Myrza Wanderley                           Relembre o Momento 
 
      

 UNIDADE NO COMPROMISSO  
 

Até que Ele venha... 
O pão é seu corpo que nos alimenta, 

O vinho é seu sangue que nos acalenta. 
É preciso fazer descer da cruz 

 o que em nós está caduco e morto; 
É preciso olhar de frente, sepultar 

 e nos despedir para que uma nova vida 
 possa se expandir. 

 

A liberdade de ser pão partilhado 
 passa pela coragem de morrer e ressuscitar. 

Sepultar toda futilidade e egoísmo, 
 e ressuscitar a na esperança  

daquele que se fez pão por nós. 
{Bruno Oliveira} 

 
Coro Myrza Wanderley                   Oh, Fronte Ensanguentada 
Canto: HE 199 (manhã)                                        Vera Páscoa 
 

Convite à mesa 
 

Eis o homem da cruz  
cujo suor e sangue lhe escorrem! 

O sal do teu suor salgue a nossa vida 
e nos tempere com motivação e coragem suficientes  

para sermos pão-que-se-parte para o mundo. 
O teu sangue se misture ao nosso sangue 

e transborde a taça da nossa vida 
para regar as sementes de ressurreição 

semeadas na humanidade. 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 11        Ressuscitou, Glória, Aleluia  
 Cancioneiro 9             O Grão 
 
Coro Myrza Wanderley                             Na Noite Silenciosa 
 

 PALAVRA DE PAZ E DE VIDA  
 
Leitura Bíblica: João 20.19–31 {pg. 1423} 
Mensagem 
 

Coro Myrza Wanderley                                  Conheço o Amor 


