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Prelúdio
Coral ICI

Canto Cada instante (Cancioneiro 113)
Hosana

Cada instante contigo, Senhor,
que passo a Teus pés, eu sou mais feliz.

Acolhida e Abertura

Cada instante contigo, Jesus,
É paz em minh’alma, suave harmonia
no Teu grande amor.

Canto Mantos e palmas (Cancioneiro 10)

Mantos e palmas espalhando vai

o povo alegre de Jerusalém.
Lá bem ao longe, se começa a ver
o Filho de Deus que montado vem.

Oração silenciosa
Evangelho Lucas 19.28-40

Enquanto mil vozes ressoam por aí:
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Com um alento de grande exclamação,
Prorrompem em voz triunfal:
Hosana, hosana ao Rei! (2X)

Reflexão
Eucaristia
Pai Nosso

Canto Canção dos herdeiros (Cancioneiro 43)

Todos na estrada de Jerusalém
um dia também poderemos cantar
a Jesus Cristo que virá outra vez
para levar-nos ao eterno lar.

Não importa de onde venhas, meu irmão!
Nossa casa será tua, será teu meu coração!
Tomarás do nosso vinho, comerás do nosso pão!
Não importa de onde venhas, meu irmão!

Leitura

Nosso Pai fez esse mundo p’ra nós todos.
Todos nós somos herdeiros desse chão.
Quem se diz dono da terra e não trabalha
não comunga os ideais de um bom cristão.

Hossana!
Junquem de flores o chão do velho mundo;
Vem o futuro aí!
Desejado por todos os poetas
E profetas
Da vida,
Deixou a sua ermida
E meteu-se a caminho,
Ninguém o viu ainda, mas é belo.
É o futuro...
Ponham pois rosmaninho
Em cada rua,
Em cada porta,
Em cada muro,
E tenham confiança nos milagres
Desse Messias que renova o tempo.
O passado passou.
O presente agoniza.
Cubram de flores a única verdade
Que se eterniza!

Rev. Edson Fernando de Almeida

Não importa de onde venhas, meu irmão!
Nossa casa será tua, será teu meu coração!
Tomarás do nosso vinho, comerás do nosso pão!
Não importa de onde venhas, meu irmão!
Eu também me desgarrei p’ra outras terras.
Sepultei a minha alma e o coração.
Mas um dia me encontrei e estou aqui
Convidando todos vós à comunhão.
Ofertório Maravilhosa Graça (Cancioneiro 67)
Comunicações
Bênção e Despedida
(Miguel Torga)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A
VICE-PRESIDENTE
DO
CONSELHO
DE
PRESBITEROS/PRESBÍTERAS DA IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA – ICI,
Sra. CELIA REGINA MENEZES, no uso das atribuições conferidas pelo
Estatuo Social (Artigos 9º, 16º, 19ª alínea a; 21º a 24º), torna público e
convoca todos os membros efetivos da Igreja, para a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária que será realizada no local, data e horário
abaixo indicados, para deliberarem sobre os assuntos constantes da
seguinte pauta:
LOCAL: Rua Joana Angélica, 203, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ,
DATA: 10 de abril de 2022 (DOMINGO) às 12:00 horas.
PAUTA DA AGO:
I)
Aprovação da redação da Ata da Assembleia anterior;
II)
Eleição anual de um secretário de atas de assembleias;
III)
Prestação de Contas período janeiro de 2020 a
dezembro de 2020, janeiro de 2021 a dezembro de
2021 devidamente acompanhadas do parecer do
Conselho Fiscal;
IV)
Previsão Orçamentária para 2022.
PAUTA DA AGE:
I)
Eleição de um Pastor Titular para o quadriênio abril de
2022 a abril de 2026;
II)
Eleição de Presbíteros/Presbíteras para comporem o
Conselho para o quadriênio abril de 2022 a abril de
2026.
Rio de Janeiro, 06 de março de 2022
CELIA REGINA MENEZES
Vice-Presidente
Nota: Para efeito de quórum, declara-se que o número de membros
efetivos é de 53 (cinquenta e três) membros.

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: 10.04 Paulo Fernando
Hamacher 12.04 Andréa Rabello Maciel 13.04 Hugo Hamacher
Silva 15.04 Fernanda Campos Boccaletti Fernandes. Um grande
abraço da ICI!
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