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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro Myrza      Inútil Foi (A. C. Antunes; Arr. B. Malafaia) 
Wanderley  
 

Canto        Retratos Antigos (J. Rezende) 
              

Olho os retratos antigos, como eu cresci! 
Já não existe o menino que estava ali. 
A vida não para e você precisa igualmente, crescer: 
Deixar de tecer o futuro é pior que morrer! 
 

Hoje compreendo melhor o trabalho 
cristão que preciso viver; 
Nada no mundo é perfeito e você é chamado a entender, 
Tudo que implica, renovar todos os dias, em Deus, o seu ser! 
 
Leitura 

Pensar no amanhã é fazer profecia, mas o profeta não é um 
velho de barbas longas e brancas, de olhos abertos e vivos, de 

cajado na mão, pouco preocupado com suas vestes, 
discursando palavras alucinadas. Pelo contrário, o profeta é o 

que, fundado no que vive, no que percebe (...) fala, quase 
adivinhando, na verdade, intuindo, do que pode ocorrer nesta 

ou naquela dimensão da experiência histórico-social. 
    (Paulo Freire) 

Oração 
 

Evangelho   João 6.56-69 
 

Reflexão  
 

Interlúdio    Pão do céu (HE 190) 
 

Ó Cristo! Pão da vida, descido lá do céu 
ó pão de nossas almas, que o Pai de amor nos deu! 
Em ti nos alegramos, gozando mesmo aqui; 
Do alento e da doçura que achamos sempre em ti. 
 

Da eterna e santa vida, da qual tu és autor, 
sustento e fortaleza, és tu também, Senhor. 
Sem ti não nos assistem nem força nem poder; 
De ti, nosso alimento, queremos nós viver. 

               

Eucaristia 
 

Canto  Asa Branca – Jesus é a resposta 
 (H. Teiveira, L. Gonzaga; J. Rezende; S. Pádua) 
 

Quando vi a terra seca sem vestígios de amor, 
Eu perguntei ao Deus do céu que  
posso agora fazer, Senhor?(2x) 

Quando Cristo foi resposta sua identificação, 
Levou- me a crer que o caminho  
é trabalhar por meu irmão. (2x) 
 

Jesus minha existência é um hino de amor,  
Pois só assim, em minha vida,  
me faço irmão do Redentor (2x) 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto    Conselho para a Vida de Amor - Prece ao Vento 
  (G. Chaves; J. Rezende; S. Pádua) 
 

Ouça o meu conselho, peço por favor,  
só há um caminho para o Salvador; 
Mas apenas tem este caminho quem puder 
viver a vida de amor. 
É o amor que se transforma em fé se 
para Deus é ele dedicado; 
É o amor que se chama serviço  
quando é para o irmão necessitado. 
Para quem possui vida de amor,  
há vitórias sobre a própria dor. 
Ouça, peço por favor, aceita hoje o Salvador.  

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 
 

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 ICI continua precisando das ofertas dos membros e 
dos amigos. É com sua oferta que podemos manter a igreja e fazer 
pequenas obras de reparos. Faça sua oferta hoje mesmo através 
do BRADESCO Ag. 0213, CC 58922-5, CNPJ 30.124.124.747/000. 
Pelo Pix é mais fácil, PIX 030.124.747/0001-12. 
 

AMIGOS DO CREI: As obras de Prevenção e Combate de Incêndio 
foram terminadas e a colaboração de todos foi fundamenta e nós 
agradecemos. Mas precisamos contar com a sua doação para que o 
CREI possa atender a todas as crianças que estão voltando. Banco 
Santander, Ag. 4677, Conta Poupança: 600006928-5. Centro de 
Recuperação Infantil, CNPJ 42.531/0001-56. Pelo PIX é mais fácil 
PIX 42.136.531.0001-56 
 

73ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online. 2ª feira: 
Classe Paul Tillich (18h30). 4ª feira: Reuniões de Oração. Domingo: 
Celebrações (11 h). Zoom: 533 914 7003 (sem senha). Participe! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  23.08 Zildete Queiroz 24.08 
Paula Dannemann e Wania Dias Ramalho 26.08 Armando Dias 
Maciel. Um grande abraço da ICI! 

 

 


