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Prelúdio  
                                                                                                                                              

Coral da ICI    Oh! Dai graças ao Senhor! 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto    Nunca pare de Sonhar  (Cancioneiro 91) 
     

  Ontem um menino que brincava me falou:  
   hoje é semente do amanhã.   
   para não ter medo que este tempo vai passar,      
   não se desespere e nem pare de sonhar.    
 

   Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs 
   Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar 
   Fé na vida, fé no homem, fé no que virá      
   Nós podemos tudo, nós podemos mais 
   Vamos lá fazer o que será. 
        

Leitura 
 

Aproximo-me de ti, Senhor, como do meu raio de sol 
Que me dá luz, me aquece e me torna um ser vivo. 

Se então de mim te aproximas como da terra, 
Logo meu coração será a mais bela primavera. 

 

(Angelus Silesius ) 
 

Canto   Doce Nome     (Cancioneiro 104) 
    

   Só de ouvir Tua voz,  
   de sentir Teu amor, 
   só de pronunciar o Teu nome 
   os meus medos se vão,  
    minha dor, meu sofrer, 
    Pois de paz Tu inundas meu ser.  
 

        Jesus, que doce nome, 
       Que transforma em alegria 
       o mais triste coração. 
       Jesus só o Teu nome é capaz de 
       dar ao homem salvação. 
 

Oração silenciosa 
 

Evangelho    João 10.22-30 
 

Reflexão   Pr. Victor Siqueira  
  

Eucaristia 
 

Pai Nosso 
  

Canto   Momento Novo   (Cancioneiro 60) 
                

   Deus chama a gente pr’a 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 
   a tua em nós pela Sua graça. 
    É Deus quem nos convida pra trabalhar, 
    o amor repartir e as forças juntar! 
 
   Ofertório    Conta as muitas bênçãos  (HE 338  1ª e 4ª estrofes)  
 

        Se da vida as vagas 
      Procelosas são, 
     Se com desalento  
      julgas tudo vão, 
      Lembras as muitas bênçãos,  
      Dize-as de uma vez, 
      Pois verás surpreso  
      Quanto Deus já fez. 
  

         Conta as bênçãos, dize quantas são, 
         Recebidas da divina mão. 
         Vem dizê-las, todas de uma vez, 
         Pois verás surpreso quanto Deus já fez. 
 

      Seja o teu combate  
      Longo ou breve aqui, 
      Não te desanimes! 
      Deus será por ti. 
      Seu divino auxílio, 
      Corrigindo o mal, 
      Há de assegurar-te 
      Galardão final. 
 

Comunicações 
 

Bênção e despedida  
 
 
 
 

bis 



  
 

 

 

    ATENÇÃO, AMIGOS! 

 

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. 
 
 REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI:  O presidente do 
Conselho de Presbíteros e Presbíteras da ICI convoca 
reunião para a próxima segunda feira, dia 09.05, às 
19h30, nas dependências da igreja. 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 08.05 Mozart 
João de Noronha Melo e Sergio de Oliveira Viillela 
09.05 João Pedro Monteiro Galliza do Amaral 10.05 
Edna Cristina Cockell 11.05 Giullia Neno Rosa Fontes 
Santos de Almeida 13.05 Leonardo Oliveira de Assis, 
Teresa Pereira e Viviane Ferreira Alves Stolk 14.05  
Luiza Sabatini Vieira Souto. Um grande abraço da 
ICI! 
 
 

 

 
 
 


