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Prelúdio  
                                                                                                                                            

Acolhida e Abertura 
 

Canto   Bendito seja sempre o cordeiro (Cancioneiro 24) 
 

   De todas as tribos, povos e raças muitos virão te louvar. 

   De tantas culturas, línguas e nações 
   no tempo e no espaço, virão Te adorar. 
 

        Bendito seja sempre o Cordeiro, 
        Filho de Deus, Raiz de Davi. 
        Bendito seja o seu santo nome, 
        Cristo Jesus presente aqui. 
        Lá, lá laiá, laiá, lá, laiá. 
 

   Remidos, comprados, grande multidão, 
   muitos virão Te louvar. 
   O povo escolhido, Teu reino e nação, 
   No tempo e no espaço, virão Te adorar. 
 

   E a nós, só nos cabe tudo dedicar 
   oferta suave ao Senhor. 
   Dons e talentos queremos consagrar 
   e a vida no Teu altar pra Teu louvor! 
        

Leitura 
Palavra prima 

Uma palavra só, a crua palavra 
Que quer dizer 

Tudo 
Anterior ao entendimento, palavra 

 

Palavra viva 
Palavra com temperatura, palavra 

Que se produz 
Muda 

Feita de luz mais que de vento, palavra 
 

Palavra dócil 
Palavra d'agua pra qualquer moldura 

Que se acomoda em balde, em verso, em mágoa 
Qualquer feição de se manter palavra 

 

(...) 
Palavra boa 

Não de fazer literatura, palavra 
Mas de habitar 

Fundo 
O coração do pensamento, palavra 

    

 (Chico Buarque) 
 

 

Canto   Nós e a Providência     (Cancioneiro 96) 
 

   Reconhecemos, revisando nossa vida, as alegrias que hoje 
   explodem dentro de nós, a realidade de que em toda a dura    
   lida, temos certeza de que nunca estamos sós. 
   O nosso Deus é o Pai de toda a providência e o sim divino 
   sempre anula nossos nãos; quem for cristão tem como herança   
   a consciência de ser guiado pelas poderosas mãos. 
 

Oração silenciosa 
 

Evangelho    João 14.23-29 
 

Reflexão   Pr. Victor Siqueira  
 

Canto    Amor por mim    (Cancioneiro 42) 
 

   Este é o meu corpo partido por ti.  
   Dá salvação e dá a paz. Toma e come. 
   E quando fizeres, faze-o em amor por mim. 
 

   Este é meu sangue vertido por ti. 
   Traz o perdão e liberdade. Toma e bebe. 
    E quando o fizeres, faze-o em amor por mim. 
               

Eucaristia 
 

Pai Nosso 
 

 Ofertório  É a tua graça  (Cancioneiro 102) 
    

       É Tua graça que liberta,  
        é Tua graça que me cura, 
        é Tua graça que sustenta minha vida. 
 

    Por Teu sangue tenho acesso  
    a Tua graça preciosa. 
    Te louvo, Te amo, Jesus. 
   

         É Tua graça que liberta,... 
       

   Tua graça é melhor que a vida,  
   Tua graça é o que me basta. 
    Favor imerecido do céu, do céu, pra mim. 
 

           É Tua graça que liberta, 
   

    Te louvo, te amo, Jesus. 
        

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: 22.05 Marina 
Maciel Soares da Silva e Olga Kleber 24.05 Ana 
Maria Fidelis Rezende, Elizete Pires dos Santos e 
Patrícia Baia Vidal 25.05 Maria Cristina Vianna Motta 
27.05 Marcia Costa Gomes e Wanda Berbat Marçal 
28.05 Mariana Vianna Rosalba Tubinambá. Um 
grande abraço da ICI! 
 
EMPRÉSTIMO DO TEMPLO: O nosso templo 
abrigará, de 15 em 15 dias, a Igreja Batista do 
Caminho, liderada pelo Pastor Henrique Vieira. Os 
cultos da IBC acontecerão sempre às 17h00 e o 
primeiro domingo já será este do dia 22 de maio. A 
nossa igreja fica feliz em poder servir e comungar 
com irmãos e irmãs que partilham da fé cristã 
comprometida e libertadora. 
 

 

 
 
 

 


