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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  Com glória coroai!  (HE 130) 
 

 Saudai o nome de Jesus! Arcanjos, adorai! 
 Ao Rei que se humilhou na cruz com glória coroai! 
 

 Ó escolhida geração de Deus, o eterno Pai, 
 ao grande Autor da Salvação com glória coroai! 
 

 Remidos todos, com fervor hosanas entoai! 
 Ao Verbo feito Redentor com glória coroai! 
 

 Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai! 
 A quem quebrou os vis grilhões com glória coroai! 
 

Leitura 
Ponte sobre os abismos 

(...) 
Jesus Cristo 

libertador ungido por Deus e pelos homens 
senhor de minha razão e de minha loucura 

ponte suspensa sobre todos os abismos 
mesmo na escura hora dessa angústia imensa 

quando a noite já vem e arma seu bote... 
quem como você viveu 

ainda antes que o Universo acontecesse 
como hóstia de um amor ilimitado 

pelo ser humano e pela vida 
só poderia mesmo encerrar sua missão na cruz 
com este abraço que envolve o mundo inteiro 

 

(Jonas Rezende) 
 

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 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   Lucas 6.17-26 
 

Reflexão      Victor Siqueira 
 

Dueto  Jesus é melhor   Eni Almada e Elmo Mendes 
 

Eucaristia    
  

Pai Nosso 
 

Canto   Palavra  (Cancioneiro 37) 
 

      Palavra não foi feita para dividi ninguém 
      Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, 
      Onde o amor vai e vem. 
 

   Palavra não foi feita para dominar, 
   destino da palavra é dialogar. 
   Palavra não foi feita para opressão, 
   destino da palavra união. 
 

   Palavra não foi feita para a vaidade,  
   destino da palavra é a eternidade. 
   Palavra não foi feita pra cair no chão, 
   destino da palavra é o coração. 
 

   Palavra não foi feita para semear 
   a dúvida, a tristeza e o mal estar. 
   Destino da palavra é a construção 
   de um mundo mais feliz e mais irmão. 

 
Ofertório  Deus da alegria  (Cancioneiro  54) 
             

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: 14.02 Mariana Machado 
Souza  17.02 Alessandra Villas Boas e Marisa da Silva e Sousa . 
Um grande abraço da ICI! 
 

 

 


