
Coral ICI    És sobre Todos 
 

Entrega 
Dirigente: Jesus não se entregou pela metade. Entregou-se à vida: festejando; 
bebendo; comendo; amando; chorando. Entregou-se à morte: questionando; 
lutando; denunciando. Mas, sobretudo, entregou-se a Deus Pai. Todos: Seja 
diante das perdas e dos lutos ou dos nascimentos e das celebrações, pedimos a 
Deus que nos livre de toda apatia e indiferença e nos encha de simpatia e de 
entrega à vida, ao próximo, a Ele! 
 

Coral ICI   Só o teu querer 
 

Ressurreição 
Dirigente: A história de Jesus é marcada por ressurreições. Ele ressuscitou 
socialmente cegos; paralíticos; mulheres; crianças. Ele ressuscitou moralmente 
Zaqueu, o cobrador de impostos arrependido. Alimentando os famintos, ele os 
ressuscitou antes mesmo que a morte os alcançasse. E, mesmo após a sua morte, 
Jesus, mais uma vez, se reinventa, renasce, ressuscita. Ontem, hoje e sempre! 
Todos: Diante das tantas mortes possíveis, pedimos a Deus que nos ressuscite de 
todas elas, fazendo com que sejamos também canal de ressurreição para as 
pessoas ao nosso redor! Que Cristo viva em nós! 
 

Coral ICI    Aleluia, Cristo é vivo 
 

Eucaristia 
 

Pai Nosso 
 

Canto  A ceia do Senhor (Cancioneiro 43) 
 

Ofertório   Como agradecer (HCC 422) 
 

Comunicações 
 

Benção e despedida 
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Prelúdio    
                                                                                                                                          

Acolhida e Abertura 
 

Canto  O grande Deus    (HE 324) 
 

   A Deus bendizemos: por seu grande amor 
   Seu filho bendito por nós todos deu; 
   E graça concede ao mais vil pecador, 
   Abrindo-lhe a porta de entrada do céu. 

 

   A Deus bendizemos: por seu grande amor 
   Seu filho bendito por nós todos deu; 
   E graça concede ao mais vil pecador, 
   Abrindo-lhe a porta de entrada do céu. 
 

      Exultai! Exultai! E louvai com fervor! 
      A Jesus exaltai, a Jesus Redentor! 
      A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu 
      Seu Filho bendito por nós todos deu. 
 

 Oh! Graça real! Assim foi que Jesus, 
  Morrendo, seu sangue por nós derramou. 
  Herança nos céus, com os salvos em luz, 
  Legou-nos Aquele que o preço pagou. 
 

 Tal prova de amor nos persuade a confiar 
  Nos merecimentos do Filho de Deus; 
  E quem a Jesus, pela fé, se entregar, 
  Vai vê-lo sentado na glória dos céus. 
 

Leitura 
                                  Começar de novo 

E contar comigo 
Vai valer a pena 
Ter me rebelado 
Ter me debatido 
Ter me machucado 
Ter sobrevivido 
Ter virado a mesa 
Ter me conhecido.                                      (Ivan Lins/Vitor Martins) 

Canto  Ao orarmos, Senhor  (Cancioneiro 33) 

   Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor 
   Para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. 
 

       Nossas vidas vem, pois transformar, 
       Refrigério pra alma nos dar.  
       E agora , com  nossos irmãos, 
       Reunimo-nos aqui em oração. 
 

Oração Silenciosa 
 

Evangelho  Lucas  24.1-12 
 

Reflexão   Pr. Victor Siqueira e Coral ICI 
 

Coragem 
 Dirigente: Jesus entra em Jerusalém, mesmo jurado de morte, fazendo alarde e 
montado num jumentinho. Ironiza os poderes que oprimem e menosprezam a 
vida. Encara de frente os conflitos gerados por suas escolhas conscientes, 
responsáveis e corajosas. 
  Todos: Diante da vida, diante da morte e de tudo que há entre elas, pedimos a 
Deus, coragem! 
 

Coral ICI     Hosana 
 

Esvaziamento 
Dirigente: Deus mesmo se esvaziou e se fez carne. Sendo carne, se esvaziou e se 
fez pobre. E mesmo sendo mestre, se esvaziou de toda glória deste mundo, 
servindo ao próximo e lavando os pés das pessoas que o cercavam.  
 Todos: Diante das tentações do poder, da arrogância e do amor à autoridade e ao 
dinheiro, pedimos a Deus, humildade! 
 
 
 
 



Palavra pastoral 

É com grande emoção, alegria e responsabilidade que eu recebo a honra de ser eleito 

pastor efetivo da Igreja Cristã de Ipanema. Igreja da qual tenho participado há 8 anos, 

colaborando na música, no ensino infantil, na liderança da juventude e onde mais o 

serviço fora a mim confiado. 

A partir de agora, servirei à igreja através do ministério pastoral, missão desafiadora e 

prazerosa. A ICI é uma igreja linda, especial, diversa e, por isso, complexa. Chego para 

humildemente me somar a esse movimento multifacetado cuja história de coragem e luta 

traz nomes como Jovelino Ramos, Jether Ramalho, Jonas Rezende, Lysâneas Maciel, Leni 

Gusmão, Mozart Noronha, Edson Fernando de Almeida entre outras tantas 

personalidades que nos inspiram. 

Cada tempo abriga seus desafios e necessidades. Trazendo sempre na bagagem o espírito 

ecumênico, de diálogo com as culturas e de sensibilidade social que marcaram 

historicamente a nossa igreja, ponho-me à disposição para, junto ao Conselho de 

presbíteros e presbíteras bem como aos membros efetivos e afetivos da nossa querida 

igreja, estar atento aos desafios e necessidades do nosso tempo e, a partir deles, 

testemunhar a Boa-nova de Jesus de Nazaré. 

É tempo de construir pontes, intraeclesiais e extraeclesiais. É tempo de união entre os 

tantos e tantas que somos nós da ICI e também entre os tantos e tantas que anseiam por 

uma fé cristã arejada, comprometida e esperançosa. 

Ponho-me à disposição para servir. 

Ponho-me à disposição para cuidar. 

Ponho-me à disposição para, junto a vocês, de forma paciente, tijolo por tijolo, construir 

pontes.   

Que Deus nos ilumine. 

Victor Siqueira Santos 

                                                                                                                                          Pastor efetivo 
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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: 17.04 Filippo Zenon Bertola Oliveira, 18.04 
Isaac Silva, Mônica Braga de Jardim Sayão e Vicente Roxo Mundim 19.04 Eduardo 
Goulart Sampaio, Lucas Surerus de Oliveira Grenfell e Mariana Meyer Coelho 
21.04 Daniel de Souza Rosa, Gabriela Brandão Wagner, Neli Ferreira Mures , 
Roberto Hamacher Attademo e Vinícius de Souza Roza 23.04 Patrícia Maciel.   
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