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Domingo, 28 de maio de 2017 
7º Domingo da Páscoa 

“Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor”. {Salmo 68.32} 

─────────────── LITURGIA DA ASCENSÃO DO SENHOR ────────────── 
 

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo            {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “Aleluia! Cristo é vivo!” 
 

Continuarei a trazer-te no meu sangue  
 

Tira-me a luz dos olhos - continuarei a ver-te; 
Tapa-me os ouvidos - continuarei a ouvir-te; 
E, mesmo sem pés, posso caminhar para ti; 
E, mesmo sem boca, posso chamar por ti; 
Arranca-me os braços e tocar-te-ei com o meu coração 
como se fora com as mãos... 
Despedaça-me o coração - e o meu cérebro baterá; 
E, mesmo que faças do meu cérebro uma fogueira, 
Continuarei a trazer-te no meu sangue...   
                                                     {Rainer Maria Rilke} 
 

Canto: HE 106 “Louvor ao Eterno Deus”  
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 68.1-10, 32-35 {p. 793} 
Solo                                                {Lizete Pinhão - manhã} 
Coro: “Pai Nosso”  
 

Momentos de silêncio  
 

No silêncio    
No silêncio enfrentamos e admitimos a brecha 

entre as profundezas de nosso ser, que ignoramos 
constantemente, e a superfície que é infiel à nossa 
própria realidade. Reconhecemos a necessidade de 
estar à vontade conosco a fim de ir ao encontro dos 
outros, não com apenas uma máscara de afabilidade, 
mas com um compromisso real e um amor autêntico. 

                                                {Tomas Merton} 
 

Canto: HE 271 “Oração” (manhã) 
 

Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 34 “Sim, teu amor quebranta o   
                                          meu coração” 
            Cancioneiro 17 “O Rei da Glória” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Atos 1.1-11 ou Atos 1.6-14 {p. 
1425}; 1Pedro 4.12-14, 5.6-11 {p. 1608}; Lucas 
24.44-53 {p. 1385}; João 17.1-11 {p. 1417}. 
Mensagem 
Coro: “Amou-me” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Deus é Deus de amor que transforma a semente em 
árvore, em fruto que alimenta a vida, e, por vezes, o 
luto! Deus é Deus de amor que muda o ninho dos 
pensamentos em ninho de luz; que muda as ideias em 
ação que nos conduz, ou deixa que nós caiamos, para 
compreender Jesus. 
Deus é Deus de amor que nos deu os pés, para que 
haja caminhada. (...) 
Deus é Deus de amor que nos deu a cabeça para 
pensar, que nos premiou com o coração para amar, 
quem aceita o ódio, não pode cantar. 
Deus é Deus de amor que nos deu o verbo e nos 
ensina a falar, que nos deu a boca e nos ensina a 
cantar, que nos deu o coração e nos ensina a amar.   

                                            {São Francisco de Assis} 

Pai Nosso e Partilha 
 

Cantos: Cancioneiro 44 “És sobre todos” 
              Cancioneiro 57 “Um vaso novo” 

 

CONSAGRAÇÃO 
 

Recebe, ó Deus, com bondade e compaixão, nossas 
humildes oferendas, e, como não temos nenhum 
mérito em nós, conduza-nos sempre e tão somente à 
Tua infinita misericórdia. Por Jesus de Nazaré, na 
plenitude do Seu amor. Amém. 
 

Canto: HE 183 “Plena consagração” 
 

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) 

 
CULTO ECUMÊNICO AMANHÃ NA ICI: Como parte 
das celebrações pela semana da unidade cristã, nossa igreja 
receberá irmãos e irmãs de comunidades cristãs que 
compõem o CONIC-Rio para um culto ecumênico. A 
mensagem será proferida pelo Reverendo Daniel Rangel, da 
paroquia anglicana Santíssima Trindade, em Santa Teresa.   
Portanto amanhã, segunda-feira, dia 29, culto ecumênico 
na ICI, às 19h, pontualmente. 
 
MINICONCERTO: A próxima edição ocorrerá hoje 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. 
 
NOTA DE FALECIMENTO: Faleceu no último dia 20 de 
maio uma das grandes musicistas evangélicas brasileiras, 
Elza Lakschevitz. Com a vida totalmente dedicada à música, 
Elza Lakschevitz foi regente de diversos coros, incluindo o 
Coro do Theatro Municipal, o Coro Infantil do Rio de 
Janeiro e muitos outros. Ao esposo Rui Xavier Assunção, 
aos filhos e netos, à Igreja Batista de Itacuruçá, o abraço 
amoroso da ICI. 
 

SEMANA DA UNIDADE CRISTÃ: No mural da ICI 
você pode conferir a programação da semana da unidade 
cristã. Trata-se de uma bela oportunidade para você 
conhecer diferentes igrejas cristãs na cidade do Rio de 
Janeiro, alimentando e contribuindo para que o sonho da 
unidade dos cristãos se torne cada vez mais real, num 
mundo tão dividido. 
 
ENCONTRO EM SÃO MORITZ: Nosso encontro anual 
ocorrerá no final de semana dos dias 25 a 27 de agosto.  
Inspirados pela comemoração dos 500 anos da Reforma 
protestante, o tema do encontro da ICI no Hotel São 
Moritz será: Na fé, somos livres de tudo e de todos; no amor 
servos de tudo e de todos. 
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). 
 
ICI EM AÇÃO: O Pastor Edson será o pregador do culto 
matutino da Igreja Presbiteriana Unida da Penha, em 
comemoração os 51 anos daquela comunidade irmã. No 
culto da noite, prega na Igreja Presbiteriana do Rio 
Comprido, que comemora os 60 anos do seu pastor, o 
Reverendo Luiz Longuini. 
 
INSTITUTO COMPASSIO: Na última 3ª-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. Pedimos apenas que os 
interessados levem uma lata de leite em pó que será 
destinada aos projetos sociais da igreja. Não perca! 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 28.05 Mariana 
Vianna Rosalba Tupinambá 29.05 Maria Eduarda Oliveira 
de Carvalho 30.05 Lara Lima do Nascimento, Luiz Longuini 
Neto 01.06 Antonio Carlos Silva, Solange Sousa Bôavista 
03.06 Bernardo Amaral Lopes. A todos um abraço 
carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Atos 2.1-21 ou Números 11.24-
30; Salmo 104.24-32, 35b; 1Coríntios 12.3b-13 ou Atos 
2.1-21; João 20.19-23 ou João 7.37-39. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO:  
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite).  


