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Prelúdio                                                                                                                                               
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto   A Ressurreição de Jesus (HE 41) / Glória pra sempre                    
              (Cancioneiro 12) 
 

   Cristo já ressuscitou; aleluia!  
   Sobre a morte triunfou; aleluia! 
   Sobre a morte triunfou; aleluia! 
   Tudo consumado está; aleluia! 
   Salvação de graça dá; aleluia! 
 

   Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, 
   A  Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, 
   À Raiz de Davi, que venceu e o Livro abrirá. 
   O céu, a terra e o mar e tudo o que neles há 
   O adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. 
 

       Ele é o Senhor! Ele é o Senhor! 
       Ressurreto dentre os mortos Ele é o Senhor! 
       Todo joelho se dobrará, toda língua confessará 
       Que Jesus Cristo é o Senhor! 
    

Leitura 
 

Se Jesus foi crucificado precisamente 
 por levar às últimas consequências 

 o amor-ágape que tinha pelos seus filhos, 
 pelos seus queridos, pelos seus amigos,  

como os chamara, preferindo essa palavra  
ao termo servo; se o amor foi vivido  

por Jesus e levado às últimas consequências  
e por esse amor Jesus vai à cruz,  

Deus o ressuscita e diz sim. 
 Quando Deus o ressuscita é como  

de Deus dissesse sim ao amor de Jesus. 
 

(Edson Fernando de Almeida) 
 

Canto   Enche-me Espírito (Cancioneiro 15) 
    

      Enche-me Espírito, mais que cheio quero estar. 
      Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. 
 

 Oh! Dá-me falar cada dia, com salmos, hinos de amor! 
 Oh! Dá-me viver cada dia com gratidão e louvor! 
 

  Oh! Dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, 
  Em sujeição uns aos outros como convém no Senhor. 
 
 

 

Oração silenciosa 
 

Evangelho    João 21.1-19 
 

Reflexão   Pr. Victor Siqueira  
 

Eucaristia 
 

Pai Nosso 
 

Canto  Canção da caminhada (Cancioneiro 49) 
 

   Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, 
   e nossos pés, nossos braços, sustentarão nossos passos. 
   Não mais seremos a massa, sem vez, sem voz, sem história, 
   mas uma Igreja que vai em esperança solidária. 
 

   Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, 
   e nossa fé será tanta que transportará as montanhas. 
   Vamos abrindo fronteiras, onde só havia barreiras, 
   pois somos um povo que vai em esperança solidária. 
 

   Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, 
   E o Reino de Deus termos como horizonte de vida. 
   Compartiremos as dores, os sofrimentos e penas, 
   levando a força do amor em esperança solidária. 
 

   Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, 
   e nossa voz no deserto fará brotar novas fontes. 
   E a nova vida na terra será antevista nas festas. 
   É Deus que está entre nós em esperança solidária. 
 

Ofertório  Serviço do crente   (HE 404, 1ª e 3ª estrofes) 
 

    Vamos nós, somos servos de Deus, 
   Nosso Mestre seguir no caminho dos céus; 
   E no seu bom conselho o vigor renovar, 
   Diligentes fazendo o que Cristo ordenar. 
 

       No labor, sem cessar, a servir a Jesus, 
       Com amor e fé, e com oração, 
       Até que volte o bom senhor! 
 

    Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, 
    Que a coroa de glória nos dá, lá nos céus! 
    A mansão dos fiéis sempiterna será, 
    Pois Jesus salvação inefável nos dá! 
 

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 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: 24.04 Yvina Raira 
Almada Mendes Cartes Lopes Roxo Mundim 25.04 
Alberto Oliveira 29.04 Lêda Regina Maia de Cerqueira 
e Souza e Paulo Edson Alves de Souza Jr. 01.05 Rene 
Martins Gerdes Filho e Sergio Meireles Pena 03.05 
Lucca Nogueira Czmarka e Pedro Augusto Rizzo 04.05  
Roberto Roland Rodrigues da Silva Júnior 06.05 
Eurico Marchon Neto e Margaret Wright de Alencar 
07.05 Roberto da Costa Lima. Um grande abraço da 
ICI! 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Na quarta feira, 04/05, 
teremos a nossa Reunião de Oração, às 15h00, através 
da plataforma Zoom. Os dados para acesso são:  ID: 
342 702 5987  / Senha: 123456. Todos/as são bem 
vindos/as! 
 

 

 
 
 


