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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  Um coração para amar  (Cancioneiro 64) 
 

Leitura 
 

Um novo dia está diante de nós 
 

Mais uma vez um novo dia está diante de nós, nosso Pai. 
Ao sairmos para o nosso trabalho, e ao tocarmos as nossas 
mãos as mãos e a vida de nossos companheiros, 
faze de nós, pedimos-te, amigos de todo mundo. 
Salva-nos de entristecer um coração com uma palavra de 
raiva ou com um ódio secreto. 
Que não arranhemos o amor-próprio de ninguém 
com nosso desprezo ou malícia. 
Ajuda-nos a alegrar, com o nosso afeto, 
aqueles que estão sofrendo; a animar os que estão abatidos, 
com a nossa esperança, e a fortalecer em todos 
o sentido do valor e da alegria da vida. 
Salva-nos do veneno mortal da arrogância de classe. 
Permite que possamos olhar todas as pessoas face a face, 
com os olhos de um irmão. 
Se alguém necessitar de nós, permite que o ajudemos sem 
relutância, se for possível. 
E que possamos nos alegrar porque temos em nós este dom 
de servir os nossos companheiros.       (Walter Rauschenbusch)                                                                                                                    
 

Canto  Enche-me, Espírito   (Cancioneiro 15) 
 

Oração silenciosa 
 

Evangelho     Lucas 6.27-38 
 

Reflexão         Pr. Valdemar Figueredo 
 

Grupo Vocal   Deus de amor 
 

Eucaristia   
 

Pai Nosso 
 

Canto  Amor por mim   (Cancioneiro 42) 
 

Ofertório Segurança e Alegria   (HE 341) 
             

Comunicações  
 

Bênção e Despedida     
 

 

MEMBROS ICI: A nossa base de Membros Efetivos precisa ser 
recomposta. Tivemos uma considerável redução por diversos 
motivos como, por exemplo, mudanças de cidade ou país. Assim 
convidamos os amigos da ICI que frequentam habitualmente 
nossas celebrações que venham fazer parte do nosso rol de 
Membros Efetivos. A nossa Igreja recebe a todos com muito 
carinho e com as bênçãos de Deus.  Indicações podem ser feitas 
para o Victor, nosso Coordenador Litúrgico, pelo WhatsApp 
(99163-3608). 
 
 

TRAGÉDIA EM PETRÓPOLIS: A nossa igreja está em oração e 
mobilizada para ajudar as pessoas atingidas pelas chuvas que 
caíram em Petrópolis nesses últimos dias. Doações já foram feitas 
e ainda estão sendo recebidas  e coordenadas pelo querido Diego 
Villa e pelo casal Ana e Neno, que são membros de nossa igreja e 
moram na cidade. Pedimos doações para o pix 073170778-87, 
em nome de Pedro Paulo Rezende, o Neno. Que Deus faça de 
nossas mãos fonte de oração e ajuda. 
 

 

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: 20.02  Elena Isabel Martins 
Pedro e Maritza Dutra Motta  22.02 Vera Cristina Telles Pinto 
23.02 João Pedro Martinez Pinheiro 25.02 Alexandre Marques 
Cabral, Carla Moura Pereira Lima, Márcia Moreira Sodré e 
Nicholas Alves Stolk  26.02 João Victor Terra Pereira Lima e 
Juliana Maia Miguez de Mello. Um grande abraço da ICI! 

 

 


