Canto Ceifeiros do Senhor (HE 420)
Ceifeiros da seara santa, mui fracos, pobres sois!
Mas forte é Cristo, vosso Mestre; avante, avante pois!
Os que confiam no Senhor, renovar-se-ão;
Crescerão em vigor; subirão até às alturas;
Correão e sem fadiga, andarão e se, cansar;
Voarão e nas alturas, como águias serão.
Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar!
Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar?
Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu.
Coragem, pois, irmãos, avante, eis, que ele já venceu!
Eucaristia
Pai Nosso
Canto Palavra (Cancioneiro 37) De Joelhos (Cancioneiro 45)
Palavra não foi feita para dividir ninguém,
palavra é uma ponte onde o amor vai e vem.
Onde o amor vai e vem.
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Culto de Investidura ao

Palavra não foi feita para dominar, destino da palavra dialogar.
Palavra não foi feita para opressão,
Destino da palavra é união.
Palavra não foi feita para a vaidade, destino da palavra é a eternidade.
Palavra não foi feita pra cair no chão, destino 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 Agradeço-te, Senhor (Cancioneiro 101)
Comunicações
Bênção e Despedida

Presbitério

Prelúdio
Coral da ICI Aleluia, Cristo é vivo
Acolhida e Abertura
Canto Renovados de dia em dia (Cancioneiro 108)
Ao amanhecer, eu desejo renovar-me
tendo comunhão com meu Deus, mais da Sua vida eu terei.
Se alguém está em Cristo é sempre novo.
Tudo ao redor coopera sempre para o seu renovar.
O meu Deus é sempre novo, invoca-lo é tão bom.
Traz renovação ao meu ser,
Pois o próprio Deus habita em mim, habita em mim.
Leitura
A essência do amor,
o único e verdadeiro,
o único amor digno deste nome
é aquele que se esquece de si
e que esquece de tudo,
para não querer senão uma coisa,
não viver senão por uma coisa:
o bem do Bem-Amado.
(Charles de Foucauld)

Coral ICI Bondoso Pai
Oração silenciosa
Evangelho João 13.31-35
Reflexão Victor Siqueira
Ordenação e investidura dos/as novos/as presbíteros/as
COMUNICAÇÃO
Oficiante: A Assembleia Geral da Igreja Cristã de Ipanema elegeu no dia 10 de abril de
2022 o seu conselho de presbíteras e presbíteros. Dentre eles, estão os irmãos BRUNO
FLORENTINO MIGUEZ DE MELO e SIDNEY DE OLIVEIRA SANTOS e as irmãs ENI
ALMADA MENDES, REGINA CÉLIA MOURÃO MORAES e TALITA CASSIMIRO DA SILVA

CAETANO, que serão agora conduzidos/as à ordenação e investidura a esse ministério
tão importante de amor e serviço. Convido os irmãos e as irmãs a virem à frente.
DECLARAÇÃO
Oficiante: BRUNO, SIDNEY, ENI, REGINA E TALITA, vocês creem e confessam que a
Graça de Deus é o que sustenta as
suas vidas e que esta mesma Graça os chamou para servir como presbíteros e presbíteras
dessa igreja?
Oficiante: Vocês confirmam aceitar serem conduzidos pelo Espírito de Deus e pelos
princípios da Igreja Cristã de Ipanema, baseados na liberdade, no amor e no diálogo?
Oficiante: Vocês declaram disposição para atuar de forma responsável e fiel na vida da
Igreja de Cristo e na vida das pessoas que precisarem de vocês?
Oficiante: Vocês se dispõem a se empenhar com todas as forças na busca da paz, do
crescimento e da unidade da Igreja?
Oficiante: Que o Senhor os abençoe e conceda a vocês graça para serem fieis a essas
declarações e se entregarem de corpo e alma ao serviço de sua Igreja.
ORDENAÇÃO (Congregação de pé)
Imposição de mãos pelos/as presbíteros/as
ORAÇÃO
PROCLAMAÇÃO
Todos/as: Com grande alegria, celebramos a ordenação e investidura de Bruno, Sidney,
Eni, Regina e Talita! Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo ilumine vossos caminhos e
decisões. Amém!
Posse do novo Conselho de Presbíteras e Presbíteros
APRESENTAÇÃO
Oficiante: Deus, que é nosso Pai, nossa Mãe e nosso Tudo. Teus filhos e tuas filhas que
passaram pela ordenação foram escolhidos e escolhidas para esse período de serviço
nessa igreja local. Que o teu Espírito Santo faça da mente e do coração deles e delas
morada onde habite a sabedoria, a coragem, a paciência e a sensibilidade. Que através
do serviço deles e delas a Igreja Cristã de Ipanema seja um lugar que transpareça o teu
Reino e que seja também casa que acolhe a todas as pessoas que aqui entrarem. Amém.

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 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: 16.05 Aline Siqueira Silva 18.05 Adriana
Cardoso Pádua 20.05 Bruna Stutz, Cecília Temke e Maria Aparecida Lima
Campos 21.05 Lígia Maciel, Miguel Costa Van Hombeeck, Rafael Caldana da
Silveira e Wellington Bonzi Santos. Um grande abraço da ICI!

