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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto   Xote da vitória  (Cancioneiro 93) 
 

Se perguntarem sobre o dia da vitória, 
tu dirás com esperança: tudo aqui vai melhorar. 
O povo alegre realizará a história 
e no fim do tempo certo a colheita se dará. 

A fome haverá? Não! 
Violência haverá? Não! 
Se a nossa força for além da romaria, 
o Senhor da harmonia afastará de nós a dor. 

É caminhando com os olhos no futuro, 
clareando onde é escuro com a força da união, 
que venceremos quem vai contra a natureza; 
pois sabemos com certeza: que haverá ressurreição! 

A fome haverá? Não! Violência haverá? Não! 
A nossa terra terá vida abundante  
pra que a gente cante e dance a plenitude do amor. 

Leitura 

Ser pai é como ter dois corações e entender 
 que o mais importante deles bate  

fora do nosso corpo. 
    (Fernando Guifer) 

Oração 
 

Evangelho   João 6.35, 41-51 
 

Reflexão 
 

Canto      Plena consagração (HE 183)  [2ª e 3ª estrofes] 
 

Tudo a ti, Jesus consagro,  
Pois eu sinto o teu amor 
Transformar a minha vida  
E meu coração Senhor!    

 

Tudo deixarei, 
Tudo deixarei, 
Sim, a ti, Jesus bondoso, 
Sempre seguirei. 

 

Tudo a ti, Jesus, consagro, 
Quanto gozo, meu Senhor! 
Paz perfeita, paz completa! 
Glória, glória ao Salvador! 

 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 

 

Canto      Comida    (Marcelo Fromer/Arnaldo Antunes/Sergio Britto) 
 

Bebida é água comida é pasto 
Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? 
 

A gente não quer só comida  
A gente quer comida, diversão e arte 
A gente não quer só comida 
A gente quer saída para qualquer parte 
A gente não quer só comida 
A gente quer bebida, diversão, balé 
A gente não quer só comida 
A gente quer a vida como a vida quer 
A gente não quer só comer 
A gente quer comer e quer fazer amor 
A gente não quer só comer 
A gente quer prazer pra aliviar a dor 
A gente não quer só dinheiro 
A gente quer dinheiro e felicidade 
A gente não quer só dinheiro 
A gente quer inteiro e não pela metade 
Desejo, necessidade, vontade 
Necessidade, desejo necessidade, vontade 

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 
 

71ª 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:  09.08 Elmo Mendes, Laura 
Carijó Lucas, Maria Therzinha Maciel 10.08 Daniel Lobo Oliveira 
Maciel, Pedro Camargo Roscio 11.08 Carlos Sant’Anna 12.08 Maria 
Angélica Marques Gouvêa, Pedro Telles Pinto, Veraq Maria 
Maranhão Carijó 13.09 Vera Storino Bueno Penteado. Um grande 
abraço da ICI! 

 

 


