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Prelúdio

Um coração para amar, pra perdoar e sentir,
Para chorar e sorrir ao me criar Tu me deste.

Acolhida e Abertura

Um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater,
ansioso por entender as coisas que Tu disseste.

Canto Brilha, Jesus (Cancioneiro 90)
Vejo a luz do Senhor que brilha,
bem no meio das trevas brilha.
Jesus Cristo é a luz deste mundo,
nos acorda do sono profundo.
Brilha em mim, brilha em mim!

Eis que eu venho Te dar, eis o que eu ponho no altar
toma, Senhor, que ele é Teu – meu coração não é meu.
Quero que o meu coração seja tão cheio de paz,
que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor.

Brilha, Jesus! Mostra ao mundo a luz de Deus Pai.
Espírito de Deus, vem refulge em nós.
Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão.
Vem ordenar que haja luz ó, Senhor!

Quero que a minha oração possa me amadurecer,
Leve-me a compreender a consequência do amor.
Oração silenciosa

Eis que chego ao Teu trono incrível,
Mais finito ao intangível.
No Teu sangue precioso, eu ouso entrar.
Minhas sombras da alma vem dissipar.
Brilha em mim, brilha em mim!

Evangelho João 2.1-11

Contemplando Tua majestade,
Teu reflexo em nossas faces,
Cada dia de glória em glória.
Mostre sempre a Tua história.
Brilha em mim, brilha em mim!

Canto De joelhos (Cancioneiro 45)

Reflexão

Rev. Rodrigo Coelho

Eucaristia
Pai Nosso

Ofertório Fortalece a tua igreja (HE 204)
Comunicações
Bênção e Despedida

Leitura
Milagres
Eu vejo milagres a todo o momento
Se meu coração for grato e atento;
O pão sobre a mesa, um filho que chega,
O sol e a certeza do amor de Deus.
É como se eu fosse, de fato, uma ilha
Debaixo de um céu de graça,
Plantada em mar de milagres.
Eu vejo milagres na minha família,
Na vida e na casa de meus amigos;
No corpo e na alma de meus irmãos
Se meu coração tiver olhos pra ver.

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

Eu vejo milagres por todo lugar,
Eu vejo milagres ao ir e ao chegar,
Eu vejo milagres da graça de Deus,
Eu vejo milagres em volta dos Seus.
(Silvestre Kuhlmann)

Canto Um coração para amar (Cancioneiro 64)

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 18.01 Ana Paula Nogueira . Um
grande abraço da ICI!

