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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  Jesus Cristo Esperança para o mundo (Cancioneiro 86) 
 

 Um pouco além do presente, alegre o futuro anuncia 
 a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia.  
 

     Venha o teu reino, Senhor! A festa da vida recria! 
     A nossa espera e ardor; transforma em plena alegria! 
     A nossa espera e ardor; transforma em plena alegria! 
     Aiê – eia, aiê – aê – aê 
 

Botão de esperança se abre, prenúncio da flor que se faz. 
Promessa da tua presença que vida abundante nos traz. 
 

Saudade da terra sem males, do éden de plumas e flores, 
da paz e justiça irmanada, num mundo sem ódio nem dores. 
 

Saudade de um mundo sem guerras, anelos de paz e inocência: 
De corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem morte, violência. 
 

Saudade de um mundo sem donos, ausência de fortes e fracos. 
Derrota de todos sistemas que criam palácios, barracos. 
 

Já temos preciosa semente, penhor do teu Reino, agora. 
Futuro ilumina o presente, tu vens e virá sem demora. 
 

Leitura 
 

A arte de olhar para a vida 
 

A dada altura percebemos que o mais importante não é saber se a vida é 
bela ou trágica, se, feitas as contas, ela não passa de uma paixão irrisória 
ou se a cada momento se revela uma empresa sublime. Certamente nos 
está reservada a possibilidade de a tomar em cada um desses modos, só 

distantes e contraditórios na aparência. A mistura de verdade e 
sofrimento, de pura alegria e cansaço, de amor e solidão que no seu 

fundo misterioso a vida é, há de aparecer-nos nas suas diversas faces. 
                                                                           

(José Tolentino de Mendonça) 
 

Canto  Oração de São Francisco (Cancioneiro 51) 
 

Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz! 
Onde houver ódio, que eu leve o amor,  
onde houver ofensa, que eu leve o perdão,  
onde houver discórdia, que eu leve a união,  
onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro,  
que eu leve a verdade, onde houver desespero,  
que eu leve a esperança, onde houver tristeza,  
que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. 
 

   Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, 
   Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, 
   Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado  
   e é  morrendo que se vive para a vida eterna. 
 

Oração silenciosa 
 

Evangelho   Lucas 4.14-21 
 

Eucaristia 
 

Pai Nosso 
 

Canto Canção dos herdeiros  (Cancioneiro 43) 
      

    Não importa de onde venhas, meu irmão!  
     Nossa casa será tua, será teu meu coração! 
     Tomarás do nosso vinho, comerás do nosso pão!  
     Não importa de onde venhas, meu irmão! 
 

Nosso Pai fez esse mundo p’ra nós todos.  
Todos nós somos herdeiros desse chão. 
Quem se diz dono da terra e não trabalha 
 não comunga os ideais de um bom cristão! 
 

Eu também me desgarrei p’ra outras terras. 
Sepultei a minha alma e o coração. 
Mas um dia me encontrei e estou aqui  
Convidando todos vós à comunhão. 
 

Ofertório  Salmo 30      (Cancioneiro 85) 
 

Comunicações  
 

Bênção e Despedida 
 

 

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 
30.124.124.747/0001-12. Pelo Pix é mais fácil,  
PIX 30.124.747/0001-12. 
 

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 42.136.531/0001-56. Pelo 
PIX é mais fácil PIX 42.136.531.0001-56 

 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 23.01 Lúcia Maria Sá Antunes 
Costa e Solange Maria Oliveira Roxo 24.01 Marina Del’Negro 
Coquel Sant’Anna 25.01 Lélia Olímpia Alves Coelho 27.01 
Antonia Maciel Soares da Silva e Carolina de Barros Costa e 
Claudia Hamacher 28.01 Fabríco Zavarise Correia e Sandra da 
Silva Pereira. Um grande abraço da ICI!  

 

 

 
 


