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Domingo, 17 de abril de 2016 
4º Domingo da Páscoa 

“Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.” (Salmo 23.3) 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 
Espírito de Deus, que pairas sobre as águas de nosso caos, inspira 
em nós uma vida generosa. Vento de Deus, que danças sobre o 
deserto de nossa relutância, conduze-nos ao oásis da celebração. 
Sopro de Deus, inspiração da comunicação entre estranhos, faze-
nos canal de tua paz.  {Kate Mcklhagga} 

 
Canto: HE 55  “Exultai!”  

 
CONTRIÇÃO 

Leitura bíblica: Salmo 23 {p.758} 
Solo/coro 
Convite ao silêncio 
 
Vem e tece o silêncio para os meus ouvidos. Vem e tece o 
descanso para os meus olhos. Vem e silencia as  tribulações do 
meu coração. Sim, no percurso deste dia, vem!      
{Adap. Jan Jughes} 
 
Interlúdio 
 
Criador amoroso, confessamos que, como  mulheres e homens, 
nós distorcemos a Tua imagem em nós. Confessamos nosso mau 
uso do poder; nós temos procurado dominar os outros e impor 
nossa vontade pela força e pela ameaça; aprendemos a 
manipular e a enganar e tememos confrontar a injustiça. Nós 
nos arrependemos diante de Deus e diante de nossas irmãs e 
irmãos.  {Janet Morley} 
 
Canto: HE  133  “Grata memória” 
Momentos de louvor (noite) 
 

 
 

PALAVRA QUE VEM DE DEUS 
 
Leitura bíblica: Atos 9.36-43{p.1442}; Apocalipse 7.9-
17{p.1630} e João 10.22-30 {p.1406} 
Mensagem 
 
 
 
Silêncio e quietude no templo, por favor desligue seu celular. 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Inclinemos os corações 
Humilde Deus, nós temos Te buscado nos céus e nos dirigido a 
Ti em complexas religiões abstratas; pensávamos que 
entenderíamos os Teus propósitos ouvindo as alturas e aos 
poderosos; nós queríamos o melhor e o maior. Conduze nossos 
corações e mentes até o mais íntimos e mais profundo de Ti – 
Tu que Te reduziste a nada por amor de nós - , a fim de que 
possamos, assim, viver a simples realidade. Permite-nos descer 
ao âmago, ao âmago da terra, onde o fogo consumirá a escória 
de nossa religião, onde apenas a chama da esperança possa 
brilhar. Permite-nos descer à profundeza, ao mais profundo 
oceano, onde o peso da água esmagará nossa rarefeita teologia, 
onde apenas  os cegos vêem e apenas os surdos ouvem. Amém.  
{Alison Norris} 

 
Consagração dos elementos 
Pai nosso e partilha 

 
CONSAGRAÇÃO 

Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu To  damos 
 
Canto: HE  362  “Segurança do Crente” 
Recolhimento das ofertas e dízimos 

 
Benção do inconformismo 

Que Deus te abençoe com o inconformismo  
diante de respostas fáceis, meias-verdades, e relações 
superficiais, para que tu possas viver na intimidade de teu 
coração. 
Que Deus te abençoe com a indignação  
diante da injustiça, da opressão e abuso das pessoas,  
para que tu possas trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz. 
Que Deus te abençoe com lágrimas  
pelas pessoas que sofrem vítimas da dor, rejeição, fome e 
guerra, para tu possas estender tua mão para consolar  
e transformar a sua dor em alegria. 
E que Deus te abençoe com a insensatez  
para pensar que tu podes fazer diferença neste mundo,  
para que faças algo que outras pessoas dizem não ser possível. 

 
Canto 
Tríplice Amém 
 

 



 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) 

 

 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Edital de 

Convocação 

Ficam convocados os membros efetivos da Igreja Cristã de 

Ipanema a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária,   às 12 (doze)  horas do próximo dia 22 de 

maio, na sede social (Rua Joana Angélica, 203, nesta 

cidade), para deliberarem sobre os assuntos constantes da 

seguinte pauta:   

I) Em Assembleia Geral Ordinária:  
a)     Eleger o secretário de atas;   
b)    Tomar conhecimento do relatório pastoral;  
c)     Apreciar o relatório da Tesouraria referente ao 
exercício de 2015 e o respectivo parecer da Comissão de 
Exame de Contas;  
d)    Discutir o orçamento para o ano civil corrente;  
e)     Assuntos gerais.   
 
II) Em Assembleia Geral Extraordinária: 
 a)     Eleger ou reeleger os membros do Conselho de 
Presbíteros da Igreja para o próximo quadriênio, em 
número que a própria Assembleia fixar (artigos 13 e 14 do 
Estatuto);   
b) eleger ou reeleger o pastor efetivo da ICI para o próximo 
quadriênio (artigo 14). 
 
Não havendo quórum para a discussão dos assuntos que 
lhe competem, a Assembleia Geral Extraordinária será 
realizada em segunda convocação no domingo seguinte, dia 
29 e maio, no mesmo horário.  
 
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2016.  

Rev.  Edson Fernando de Almeida, Pastor efetivo e 
Presidente do Conselho de Presbíteros. 

 

COMUNICAÇÃO À COMUNIDADE: Em sua mais recente 
reunião ordinária, realizada no passado  dia 10 do corrente 
mês de abril, o Conselho de Presbíteros desta IGREJA 
CRISTÃ DE IPANEMA resolveu dar publicidade às seguintes 
decisões:  

a) convocar os membros efetivos da comunidade a se 
reunirem em ASSEMBLEIA ORDINÁRIA  e  EXTRAORDINÁRIA  
no próximo dia 22 de maio, às 12 horas, em primeira 
convocação, e, em caso de insuficiência de quórum, em 

segunda convocação, no domingo imediatamente seguinte, 
sempre às doze horas, após o culto matutino, para eleição 
ou reeleição de pastor efetivo e de presbíteros, com 
mandato para o próximo quadriênio, tudo em cumprimento 
às disposições estatutárias em vigor:  

b) convidar  a comunidade a submeter à apreciação do 

Conselho, até o final do corrente mês de abril,  nomes  que 

possam ser indicados à Assembleia como candidatos aos 

cargos a serem preenchidos. 

CONSELHO CONSULTIVO DO CREI -  Reuniu-se na última 

quinta-feira o Conselho do CREI, sob a presidência da irmã 

Eny Almada. O conselho tomou conhecimento da situação 

financeira do CREI e, após rica discussão, tomou várias 

decisões dando amplo poder à diretoria do CREI para 

implementá-las.   

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA ICI -  O 
Conselho da ICI, reunido na última segunda-feira, tomou 
várias decisões, com destaque a duas delas:  

1. Enviar carta de apoio à Igreja Batista do Pinheiro, Recife-
PE, pela corajosa decisão de receber como membros à 
comunhão plena homens e mulheres com orientação 
homoafetiva;  

2. Convocar a Assembléia Ordinária e Extraordinária da 
Igreja Cristã de Ipanema para o dia 22 de maio próximo.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia18.04: Mônica Braga  

de Jardim Sayão ; Vicente Roxo Mundim e Isaac Silva. Dia 

19.04: Lucas Surerus de Oliveira Grenfell; Mariana Meyer e 

Eduardo Goulart Sampaio. Dia 21.04: Gabriela Brandão 

Wagner; Daniel de Souza Rosa; Vinícius de Souza Rosa e 

Neli Ferreira Mures. Dia 24.04: Yvina Raira Almada Mendes 

Cartes Lopes. Recebam um abraço carinhoso da ICI. 

 LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO : Atos 11.1-18; Salmo 148; Apocalipse 21.1-6, 
João 13.31-35. 

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

 


