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Prelúdio  
 

Coral da ICI    Meu Deus Grandioso é 
                                                                                                                                            

Acolhida e Abertura 
 

Canto    Eu navegarei   (Cancioneiro 13) 
  

   Eu navegarei no oceano do Espírito. 
   E ali adorarei ao Deus do meu amor. 
 

      Espírito, Espírito que desce como fogo, 
      Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. 
 

   Eu adorarei ao Deus da minha vida 
   Que me compreendeu sem nenhuma explicação.     
 

Leitura 
 

Oração a Deus Pai na vigília de pentecostes 
 

Hoje, Pai, 
Este céu azul Te louva. 

As delicadas flores verdes 
E as alaranjadas das árvores Te louvam. 

As colinas azuis distantes Te louvam 
Juntamente com a aragem de suave perfume 

repleto de luz brilhante. 
Os insetos voltejantes Te louvam. 

Também o gado te louva 
e as codornizes que assoviam à distância. 

E eu, Pai, te louvo 
com todos esses meus irmãos, 

e eles expressam o que vai no meu coração 
e no meu silêncio. 

Somos, todos, um só silêncio 
e uma só diversidade de vozes. 

  

                                                                                       (Thomas Merton) 
 

Canto     Enche-me Espírito  (Cancioneiro 15) 
    

        Enche-me Espírito, mais que cheio quero estar. 
        Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. 
 

Oh! Dá-me falar cada dia, com salmos, hinos de amor! Oh!       
Dá-me viver cada dia com gratidão e louvor! 
 

          Enche-me Espírito... 
 

Oh! Dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, 
em sujeição uns aos outros como convém no Senhor. 
 

Oração silenciosa   
 

Evangelho    João  14.8-17 
 

Reflexão   Pr. Victor Siqueira  
 

Canto     Deus da alegria  (Cancioneiro 54) 
 

   Subirei ao vosso altar, aleluia!  
   Quão alegre é o meu cantar, aleluia! 
   Vosso nome louvarei, aleluia! 
    Muitas graças eu darei, aleluia!  
    O perdão vou implorar, aleluia! 
    Vossa graça invocar, aleluia! 
    Minha oferta eu farei, aleluia! 
    E no altar colocarei, aleluia! 
 

    Nossa vida está em festa, aleluia! 
    Deus em nós se manifesta, aleluia! 
    Ele é o Deus da alegria, aleluia! 
    Ele é o sol que se irradia, aleluia! 
    Dá-nos vida exuberante, aleluia! 
    Seu amor é amor constante, aleluia! 
    Viveremos pra servir, aleluia! 
    E o próximo assistir, aleluia! 
    

Eucaristia 
 

Pai Nosso 
 

Ofertório    Divino Espírito (HE 47  1ª, 2ª e 7ª estrofes) 
 

    Ó sopro divinal,  
    Real Consolador, 
    Promessa e dom celestial,  
    revela o teu amor! 
   
   Vem como o vento entrar  
   Em nossa reunião; 
   Vem sobre as campas assoprar,  
    e os mortos viverão. 
 
    Tua obra vem cumprir, 
    Divino Instrutor; 
    E toda a glória descobrir 
    Do eterno Deus de amor. 
 

Comunicações 
 

Bênção e despedida 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

    ATENÇÃO, AMIGOS! 

 

 

REUNIÃO DO CONSELHO: O presidente do Conselho 
de presbíteros e presbíteras da ICI convoca o mesmo 
para reunião pré-acordada no dia 06/06, amanhã, 
às 19h30, nas dependências da igreja. 
 
CULTO VESPERTINO: A nossa igreja se reunirá para um 
culto na noite do dia 26/06, às 19h00. A ideia é 
fazermos cultos vespertinos esporádicos a fim de 
perceber como nos adaptaremos a esse retorno. Vamos 
divulgar entre os membros afetivos e efetivos. Vamos 
também convidar amigos, amigas e familiares! 
 
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: 05.06 Júlia Barros 
Rocha 06.06 Luiz Henrique da Silva Vidal e Sandra 
Maranhão Carijó  07.06 Álvaro Rabello Maciel e Julia 
Gracie Grenfell 09.06 Cecília Garcez 11.05 Bruno Cabús 
Marchon. Um grande abraço da ICI! 
 
 

 

 
 
 


