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17.10.2021 
 

Reforma 
Protestante 

 

3° Domingo 
 

 

 

 

Prelúdio 
 
Acolhida e Abertura 
 
Canto   Deus está aqui (Cancioneiro 29) 
 

Deus está aqui,  
tão certo como o ar que eu respiro, 
tão certo como amanhã que se levanta, 
tão certo como eu te falo e podes me ouvir. 
 
Deus está em ti... 
 
Deus está em nós... 

 
 Leitura 
 

Onde o amor impera, não há desejo de poder; 
 e onde o poder predomina, há falta de amor. 

Um é a sombra do outro. 
(Carl Jung) 

Canto  Trio vocal 
 
Oração 
 
Evangelho    Marcos 10.35-45 
 
Reflexão  Alexandre Cabral 
 
Canto   Trio vocal 
 
Eucaristia 
 
Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 
Canto   Pai de amor (Cancioneiro 19) 
 

Pai de amor gosto tanto de Ti! (bis) 
Te amo, te quero e prostrado Te adoro, 
Pai de amor, gosto tanto de Ti. 
 
Meu Jesus, amoroso Tu és! (bis) 

 
Comunicações 
Bênção e Despedida 

 

ATENÇÃO, AMIGOS! 

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 30.124.124.747/000. Pelo Pix é mais fácil, PIX 
030.124.747/0001-12. 
 

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 42.531/0001-56. Pelo PIX é mais fácil PIX 
42.136.531.0001-56 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Dia 20, 4ª feira, teremos nosso 
grupo de oração se reunindo pelo zoom à partir das 15h, com 
o querido Anderson trazendo-nos uma palavra de Deus ao 
coração! Traga sua vela, seu pão e vinho para ao redor da 
mesa eucarística, acendermos juntos chama da esperança 
em dias tão difíceis. ID da reunião: 851 082 5564 (senha: 
12345). 
 

CULTO PRESENCIAL: Se você deseja estar no culto 
presencial é preciso fazer a sua inscrição na secretaria 
através do celular 98489-8588 ou pelo e-mail: 
secretariaici203@gmail.com. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 17.10 Gisele Vidal da 
Trindade Amorim, Mariana Siqueira  19.10 Carolina de Souza 
Rosa, Claudia Marcia Rodrigues de Jesus, Lucia da Silva e 
Souza 20.10 Maria Vitória Reis Neves Bezerra, Thiago do 
Nascimento Mafra 21.10 Silvio Hamacher 22.10 Fábio 
Florentino, Tereza Maria da Conceição Nascimento. 
Um grande abraço da ICI! 
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17.10.2021 
 

Reforma 
Protestante 

 

3° Domingo 
 

 

 

Prelúdio 
 
Acolhida e Abertura 
 
Canto  Asa Branca/ Jesus é a Resposta  
                  (H. Teiveira, L. Gonzaga; J. Rezende e S. Pádua) 
   

Quando vi a terra seca sem vestígios de amor, 
Eu perguntei ao Deus do céu que  
posso agora fazer, Senhor? (2x) 
  

Quando Cristo foi resposta sua identificação, 
Levou- me a crer que o caminho  
é trabalhar por meu irmão. (2x) 
 

Jesus minha existência é um hino de amor, 
Pois só assim, em minha vida, 
me faço irmão do Redentor (2x) 

 
 Leitura 
 

Onde o amor impera, não há desejo de poder; 
 e onde o poder predomina, há falta de amor. 

Um é a sombra do outro. 
   (Carl Jung) 

 

Canto   Valsinha/ Amar a Deus    
 (C. Buarque; J. Rezende; S de Pádua) 
 

Um dia tudo fica diferente quando a gente sente o que é amar: 
A vida e o mundo tornam-se mais 
quentes no amigo e renovado o olhar. 
E Deus deixa de ser distante como  
um ser ausente sem poder falar  
E faz-se o Emanuel que a tua, 
com a força sua, para a vida restaurar. 
Então o mundo fica belo, tudo tem sentido pra quem quer lutar  
E quem se encontra ao nosso lado 
é o companheiro que se deve amar, 
E nossas mãos sempre estendidas  
para outras mãos tomar e abençoar, 
E cheias de vigor e graça condenar  
desgraças e os homens todos abraçar...  
E a nossa a tua ação cristã se faz então sentida e pode marcar  
E um mundo de felicidade invade a cidade para iluminar. 
Abaixo todo pessimismo o negativismo  
de quem não pode crer mais. 
Pois servos de Deus nos fez quem encarna junto ao mundo a paz. 

Oração 
 

Evangelho  Marcos 10.35-45 
 

Reflexão      Alexandre Cabral 
 

Eucaristia 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto     Amigo é Casa (Capiba / H. B. Carvalho) 
 

Comunicações 

Bênção e Despedida 
 

ATENÇÃO, AMIGOS! 

Se você deseja estar no culto 
presencial é preciso fazer a sua 
inscrição na secretaria através do 
celular 98489-8588 ou pelo 
e-mail: secretariaici203@gmail.com 
 
 
 

 
 

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 30.124.124.747/000. Pelo 
Pix é mais fácil, PIX 030.124.747/0001-12. 
 

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 42.531/0001-56. Pelo PIX é mais fácil 
PIX 42.136.531.0001-56 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Dia 20, 4ª feira, teremos nosso grupo de 
oração se reunindo pelo zoom a partir das 15h, com o querido 
Anderson trazendo-nos uma palavra de Deus ao coração! Traga 
sua vela, seu pão e vinho para ao redor da mesa eucarística, 
acendermos juntos chama da esperança em dias tão difíceis. ID da 
reunião: 851 082 5564 (senha: 12345). 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 17.10 Gisele Vidal da Trindade 
Amorim, Mariana Siqueira 19.10 Carolina de Souza Rosa, Claudia 
Marcia Rodrigues de Jesus, Lucia da Silva e Souza 20.10 Maria 
Vitória Reis Neves Bezerra, Thiago do Nascimento Mafra 21.10 
Silvio Hamacher 22.10 Fábio Florentino, Tereza Maria da 
Conceição Nascimento. Um grande abraço da ICI! 

 

 


