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Prelúdio  
                                                                                                                                            

Acolhida e Abertura 
 

Canto   Deus está aqui  (Cancioneiro 29)  
 

   Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, 
   tão certo como o amanhã que se levanta, 
   tão certo como eu te falo e podes me ouvir. 
 

   Deus está em ti... 
 

   Deus está em nós... 
        

Leitura 
    

O impulso do amor 
 

Nada mais doce que o amor, 
nada mais forte, 

nada mais sublime, 
nada mais amplo, 

nada mais delicioso, 
nada mais perfeito 

ou melhor no céu e na terra; 
porque o amor procede de Deus, 

e só em Deus pode descansar, 
acima de todas as criaturas. 

O amor muitas vezes não conhece limites, 
Mas seu ardor excede a toda medida. 

O amor não sente peso, 
Não faz caso das fadigas 

e quer compreender mais do que pode; 
não se escusa com a impossibilidade, 
pois tudo lhe parece lícito e possível. 

Por isso de tudo é capaz e realiza obras, 
Enquanto o que não ama desfalece e cai. 

 

                                                                                       (Tomás de Kempis) 
 

Canto    Espírito do Trino Deus   (Cancioneiro 14) 
 

  Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. 
  Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. 
   Quebranta-nos, consola-nos, transborda-nos. 
  Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. 
 

  Espírito do Trino Deus, opera em  nós. 
  Espírito do Trino Deus, opera em  nós. 
   Quebranta-nos, consola-nos, transborda-nos. 
  Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. 
  Amém. 

Oração silenciosa 
   

Evangelho    João  17.20-26 
 

Reflexão   Pr. Victor Siqueira  
 

Canto    Saber amar  (Cancioneiro 38) 
 

   Saber amar é colher a flor 
   e cultivar o que Deus plantou; 
   é ouvir a voz da razão  
   e só seguir sua direção. 
 

   Saber amar é dizer amém 
   e superar o mal pelo bem; 
   é abrir sempre o coração 
   para pedir e dar o perdão. 
 

   Saber amar é compreender  
   e encontrar sempre o outro ser; 
   é sorrir um sorriso a mais  
   e construir um mundo de paz. 
 

   Saber amar é plantar o amor  
   e confiar em nosso Senhor; 
   abraçar sempre o nosso irmão  
   e caminhar estendendo a mão. 
              

Eucaristia 
 

Pai Nosso 
 

Ofertório   Rendei graças ao Senhor   (Cancioneiro 106) 
 

    Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom. 
    Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom.  
    Porque a sua misericórdia dura para sempre.   
    Rendei graças ao Senhor. 
 

    Rendei graças ao Deus dos deuses, porque ele é bom. 
    Rendei graças ao Deus dos deuses, porque ele é bom. 
    Porque a sua misericórdia dura para sempre.   
    Rendei graças ao Senhor. 
 

Comunicações 
 

Bênção e despedida  
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

    ATENÇÃO, AMIGOS! 

 
 

REUNIÃO DO CONSELHO:O presidente do Conselho de 
presbíteros e presbíteras da ICI convoca o mesmo para 
reunião pré-acordada no dia 06/06, segunda-feira, 
às 19h30, nas dependências da igreja. 
 
ICI NAS REDES SOCIAIS: Além do Facebook e Youtube, 
agora você também pode acompanhar nossas atividades 
pelo Instagram. O perfil da ICI é @igrejacristadeipanema 
 
OFERTAS: A nossa manutenção depende das ofertas, 
dízimos dos membros e doações dos amigos da ICI. 
Colabore para que possamos continuar mantendo nossos 
cultos e ações sociais.  Sua contribuição pode ser 
depositada na conta bancária (Bradesco – agência 0213 CC 
58922-5 – CNPJ  30.124.747/0001-12). Também podem 
ser feitas ofertas e doações pelo PIX  30.124.747/0001-12 
 
AMIGOS DO CREI: O CREI, Centro de Recuperação Infantil 
existe desde 1964 e   atende, gratuitamente, a 50 crianças 
na faixa de 2 a 3 anos e 11 meses, que passam o dia na sede 
da ICI.  Ali almoçam, lancham e jantam além de receberem 
educação e momentos de lazer e auxílio complementar em 
necessidades específicas. São 12 funcionários e alguns 
voluntários que se dedicam a estas crianças. Para 
manutenção do CREI recebemos uma parcela da Prefeitura, 
doações e colaborações dos AMIGOS DO CREI. Para doar 
BANCO SANTANDER – Ag. 4677 – Conta Poupança 
600.006.928-5 e CNPJ 42.136.531/0001-56. Temos ainda 
o PIX que é o mesmo nº do CNPJ. Para se tornar AMIGO do 
CREI indicamos contato com a Nágila, diretora do CREI, 
pelo telefone 97517-7389. O CREI aceita ainda ajuda de 
voluntários. 
 
 
 

VILA MIMOSA: O projeto que apoiamos na Vila 
Mimosa iniciou dois trabalhos importantíssimos de 
psicopedagogia e de reforço escolar. O objetivo é 
assistir tanto os responsáveis quanto as crianças da 
localidade. Ainda há a necessidade de alguns 
materiais para a estruturação dos trabalhos. Quem 
tiver interesse em contribuir, favor procurar a Regina 
no Whatsapp 98515-0548. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 29.05 Maria 
Eduarda Oliveira de Carvalho 30.05 Lara Lima do 
Nascimento e Luiz Longuini Neto 01.06  Antonnio 
Carlos Silva, Maria Júlia Barbosa da Silva e Solange 
Sousa Bôavista 03.06 Bernardo Amaral Lopes 04.05 
Célia Regina Menezes. Um grande abraço da ICI! 
 
EMPRÉSTIMO DO TEMPLO: O nosso templo 
abrigará, duas vezes no mês, a Igreja Batista do 
Caminho, liderada pelo Pastor Henrique Vieira. Os 
cultos da IBC acontecerão sempre às 17h. Este 
domingo dia 29 de maio haverá celebração. A nossa 
igreja fica feliz em poder servir e comungar com 
irmãos e irmãs que partilham da fé cristã 
comprometida e libertadora. 
 

 

 
 
 

 


