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59 anos 
 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro Myrza    Tocando em Frente (Almir Sater, Arr: Pedro Marcos) 

Wanderley  
 

Canto     Metamorfose da Alegria (Canc. Versões 5) 
(P. Simon; S de Pádua) 

 

Se estou triste, se estou só e o mundo se faz pó; 
Morto em angústia, sem pena ou dó. 
É quando o meu Deus toma os cuidados meus  
e faz do sofrimento e dor os degraus dos céus. 
  

Quando é noite dentro de mim e a crise não tem fim,  
e o desespero destrói- me assim. 
O amigo Jesus me toma a dura cruz,  
faz da minha agonia melodia e luz!  

         

Leitura 
 

Há sem dúvida quem amo o infinito, 
Há sem dúvida quem deseje o impossível, 

Há sem dúvida quem não queira nada 
Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles: 

Porque eu amo infinitamente o finito, 
Porque eu desejo impossivelmente o possível, 

Porque eu quero tudo, ou pouco mais, se puder ser, 
Ou até se não puder... 

    (Álvaro Campos) 

Oração 
 

Evangelho Marcos 7.1-8, 14-15, 21-23 
 

Reflexão  Edson Fernando 
 

Eucaristia 
 

Canto       Celebração e Serviço (Cancioneiro 20) 
                   (E. Marchon, J. Rezende) 

 

Vamos, juntos, companheiros, 
celebrar o amor divino 
nesta festa que é de música e de luz! 
Mas é bom saber primeiro 
que o cristão tem o destino 
de encarnar o amor-serviço de Jesus. 
 

Temos de ser conscientes 
das tarefas desta vida, 
da missão que o Cristo nos confiou. 
Não existe outro caminho 
de mostrar com nossos gestos 
nosso amor por Quem o mundo amou. 

O sorriso desta hora é o descanso do guerreiro 
do que entende, aqui e agora, o que é ser um cristão. 
Nossa música e alegria é a poesia da esperança, 
não é forma de alienação. 

 
Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 
Canto   Andai com Deus (R. Rodgers, J. Mann) 
 
Comunicações 
 
Bênção e Despedida 
 

ATENÇÃO AMIGOS 

ICI NAS REDES SOCIAIS: Além do Facebook, Youtube e Instagram 
@igrejacristadeipanema, agora você também pode acompanhar 
nossas atividades pelo site a partir de hoje 
igrejacristadeipanema.org.br 
 
SECRETÁRIA: Comunicamos que nossa querida secretária Lucilene 
entrará de férias no próximo mês. Desejamos a ela um excelente 
período de merecido descanso com muita paz e saúde. 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Dia 01/09, 4ª feira, ocorrerá pelo Zoom à 
partir das 15 h. Na ocasião, celebraremos a Eucaristia. Traga seu 
pão, seu vinho e participe conosco! ID da reunião 848 079 1974, 
senha 12345. 
 
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 
 
74ª 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: 29.08 Luciana Mano de 
Andrade, Maria Consuelo de Melo Silva 31.08 Fernanda Miguez de 
Mello, Roberto Ribeiro Avillez, Théo Wagner Marchon 
02.09 Igor Pires dos Santos 03.09 Cláudia Romano de Sant’Anna 
04.09 Isadora Elias Vasquez da Fonseca. Um grande abraço da ICI! 

 

 


