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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  Canção da chegada  (Cancioneiro 23) 
 

   Estamos aqui, Senhor viemos de todo lugar, 
   trazendo um pouco do que somos 
   pra nossa fé compartilhar. 
   Trazendo nosso louvor, um canto de alegria, 
    trazendo nossa vontade de ver raiar um novo dia. 
 

   Estamos aqui, Senhor cercando esta mesa comum, 
   trazendo ideias diferentes, mas, em Cristo, somos um, 
   E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar 
   na força da esperança e na coragem de lutar. 
 

Leitura 
 

Eu nado em ti 
 

Tu és o mar e eu nado em Ti, 
como um peixe; 

Tu és o deserto que eu percorro, 
como uma gazela. 

Preenche-me com o teu respiro. 
Sem ele não posso viver, 

porque eu sou o teu eboé. 
E ecoo... 

Quando estás comigo, o amor não me deixa dormir. 
Quando não estás, as lágrimas não me deixam dormir. 

                                                                          

(Rûmî) 
 

Canto   Pai de amor  (Cancioneiro 19) 
 

   Pai de amor, gosto tanto de Ti! (bis) 
   Te amo, Te quero e prostrado Te adoro, 
    Pais de amor, gosto tanto de Ti. 
 

   Meu Jesus, amoroso Tu és! (bis) 
   Tu nos libertaste, o Espírito enviaste, 
   Meu Jesus, amoroso Tu és. 
 

   Santo Espírito Consolador! (bis) 
   Tu nos santificas e em nós sempre habitas, 
   Santo Espírito Consolador.  
 

Oração pela Comunidade 
 

Evangelho   Lucas 3.15-17, 21-22 
 

Reflexão      Victor Siqueira 
 

Eucaristia 
 

Pai Nosso 

Canto  Momento novo  (Cancioneiro 60 ) 
 

  Deus chama a gente pr’um momento novo 
  De caminhar junto com seu povo, 
  é hora de transformar o que não dá mais! 
  Sozinho, isolado ninguém é capaz. 
 

        Por isso, vem! 
        Entra na roda com a gente também. 
        Você é muito importante! Vem! 
 

   Não é possível crer que tudo é fácil, 
   há muita força que produz a morte, 
   gerando dor, tristeza e desolação, 
   é necessário unir o cordão! 
 

   A força que hoje faz brotar a vida 
   atua em nós pela Sua graça, 
   É Deus quem nos convida pra trabalhar, 
   o amor repartir e as forças juntar! 
 

Ofertório  Tu és fiel, Senhor  (Cancioneiro  66)    
 

Comunicações  
 

Bênção e Despedida 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI 

 

O CONSELHO DE PRESBITEROS E PRESBÍTERAS DA IGREJA 
CRISTÃ DE IPANEMA – ICI, por meio de sua vice-presidente a 
Sra. CELIA REGINA MENEZES, no uso das atribuições conferidas 
pelo Estatuo Social (Artigos 9º, 11º, 12º - Parágrafo Único), torna 
público e convoca todos os integrantes efetivos do Conselho, e 
excepcionalmente, os Presbíteros em disponibilidade, conforme 
a tradição presbiteriana para participarem da reunião  que será 
realizada no dia 11 de janeiro de 2022 às 19:00, na sua sede 
situada na Rua Joana Angélica, 203, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22240-030 a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 

 

I) Preparação da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária de abril de 2022. 

II) Assuntos gerais. 
 

Rio de janeiro, 23 de dezembro de 2021 
 

CELIA REGINA MENEZES 
Vice-Presidente  

 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 09.01 Eliete Ferreira da Costa 
Souza e Rejane Martins Pinhão 10.01 Crystiane Nunes Lima Duque 
Estrada,  Temke e Victor Velasco Roland da Silva 11.01 Luiz Carlos 
Cardoso Valdez 13.01 Suzana Rio Coutinho 14.01 Liliane Viana P. 
Alves de Souza 15.01 Eneida Furtado . Um grande abraço da ICI!  
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