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Domingo da 

Trindade 

 
 

 

Prelúdio  
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  Hoje é tempo de louvar a Deus (Cancioneiro 78) 
 

  Hoje é tempo de louvar a Deus! 
  Em nós agora habita o seu espírito! 
 

    Então é só cantar e a Cristo exaltar 
    E sua glória encherá este lugar. 
    Vem louvar, (sim, vem louvar). (bis) 
 

  No meio dos louvores, Deus habita. 
  E é seu prazer cumprir o que nos diz. 
 

Leitura  
 

A experiência de Deus 
De tal modo que Deus tudo ultrapassa,  

que nada se pode dizer: 
Por isso, melhor rezas a ele  
quando ficas em silêncio (...) 

 

(Angelus Silesius) 

Coral da ICI     Só o teu querer 
                                                                                                                                          

Oração silenciosa   
 

Evangelho    João  16.12-15 
 

Reflexão   Pr. Victor Siqueira  
 

Eucaristia 
 

Pai Nosso 
   

Canto  Convite ao compromisso  (Cancioneiro 40)                                                                                
 

   Venham , celebremos a Ceia do Senhor. 
    Façamos todos juntos um enorme pão;  
    preparemos muito vinho, como em Caná. 
    Que as mulheres não esqueça o sal 
    E os homens tragam o fermento! 
 
    Que venham muitos convidados: 
    cegos, surdos, coxos, presos, pobres! 
 

 

  Pronto. Sigamos a receita do Senhor. 
  Batamos todos juntos a massa com as mãos, 
  e vejamos com alegria como cresce o pão. 
  Que as mulheres não esqueçam o sal 
  e os homens tragam o fermento! 
 

  Que venham muitos convidados: 
   cegos, surdos, coxos, presos, pobres! 
 
      Porque hoje celebramos 
      o encontro com Jesus. 
      Hoje celebramos nosso compromisso 
      com o Reino. 
      Ninguém ficará com fome. (3 vezes) 
      Ninguém. 
 

 Ofertório     À Santíssima Trindade  (HE 51) 
 

     A ti, ó Deus, Altíssimo Senhor, 
     Eterno Pai, Supremo Benfeitor, 
     Nós, os teus servos, damos-te louvor; 
     Aleluia! Aleluia! 
 

     A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, 
     Da graça a Fonte, da Verdade a Luz; 
     Por teu amor, medido pela Cruz, 
     Aleluia! Aleluia! 
 

     A ti, ó Santos Espírito, Veraz, 
     Divino Santificador, de paz, 
     Consolador que vida e luz nos dás, 
     Aleluia! Aleluia! 
 

     A ti, Deus trino, Onipotente Deus, 
     Que habitas com teu povo e estás nos Céus, 
     Tributam gratidão os servos teus, 
     Aleluia! Aleluia! 
 

Comunicações 
 

Bênção e despedida 
 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

    ATENÇÃO, AMIGOS! 

 

 

CULTO VESPERTINO: A nossa igreja se reunirá para um 
culto na noite do dia 26/06, às 18h00. A ideia é 
fazermos cultos vespertinos esporádicos a fim de 
perceber como nos adaptaremos a esse retorno. Vamos 
divulgar entre os membros afetivos e efetivos. Vamos 
também convidar amigos, amigas e familiares! 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Quarta-feira, dia 15/06, às 
15h00, teremos a nossa Reunião de Oração. A reunião 
será online, através da plataforma Zoom. Os dados de 
acesso são: ID: 342 702 5987  / Senha: 123456.  
Vamos parar por uns instantes no meio da semana para 
respirar, orar e cantar?! 
 
BAZAR DO CREI: O tradicional Bazar para levantar 
fundos para a nossa creche já tem data. Acontecerá nos 
dias 19 e 20 de agosto. Por isso, já estamos recebendo 
doação de roupas e acessórios em bom estado para 
serem vendidos no bazar. Se você tem alguma peça 
para doar, procure a Nágila, diretora pedagógica do 
CREI, de segunda a sexta, de 9h-11h (manhã) e de 13h-
16h (tarde), ou traga para o culto dominical. 
 
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. 
 
 
 

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. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 12.06 Nelusha 
Fuentes Ribeiro Silva de Araújo 13.06 Antonio Carlos 
Vasconcelos  15.06 Vera Gilda Azevedo Araújo  16.06 
Layse Maria Guimarães Grisolli da Costa e Pietro de 
Loester Bertola Gonçalves 18.06Tomaz Martinez 
Pinheiro. Um grande abraço da ICI! 
 
 

 

 
 
 


