
ADORAÇÃO 

Prelúdio 

Acolhida e Abertura 

Leitura   

Tomai, Senhor 

Tomai, Senhor, e recebei 

toda a minha liberdade, 

minha memória, 

minha inteligência 

e toda a minha vontade, 

tudo o que tenho e possuo; 

vós me deste, 

a Vós, Senhor, o restituo. 

Tudo é vosso; 

disponde de tudo inteiramente, 

segundo a vossa vontade. 

Dai-me o vosso amor e graça, 

que esta me basta. 

(Inácio de Loyola) 

Canto  Em tua presença (Cancioneiro 25) 

ORAÇÃO 

Agradecimentos e pedidos  

Canto   Ao orarmos, Senhor (Cancioneiro 33) 

Momento de silêncio 

Leitura 
Dá de ti 

Dá de ti ! Quanto puderes: 

O talento, a energia, o coração... 

Dá de ti para os homens e as mulheres 

 

 

Como as árvores e as fontes dão... 

Não somente o sapato que não queres 

E a capa que não usas no verão. 

Darás sem refletir, sem ser notado 

De modo que ninguém diga: "Obrigado" 

Nem te deva dinheiro ou gratidão. 

E com espanto, notarás um dia, 

Que viveste fazendo economia, 

De talento, energia e coração. 

(Giuseppe Charone) 

LOUVOR 
 

Canto   Brilha, Jesus (Cancioneiro 90) 
              Um coração para amar (Cancioneiro 64) 
 

PALAVRA 
 

Evangelho   Lc 14.25-33    

Reflexão     Pr. Victor Siqueira   

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 

Pai Nosso e Partilha 

Canto   Amor por mim (Cancioneiro 42) 

DEDICAÇÃO 

Canto    Um vaso de bênção (HE 180) 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Tudo vem de Ti, Senhor 
E do que é Teu To damos. Amém. 

 

Comunicações 
Benção e despedida 

 

ICI NA INTERNET 
E Facebook: 
fb.com/igrejacristadeipanema 
Página da ICI: 
igrejacristadeipanema.org.br 
Instagram: @igrejacristadeipanema  
Youtube         
 Horário do Culto:  Domingo 10h30 

                  

 

 

 

Igreja Cristã de Ipanema 
Ecclesia reformata et semper reformanda      (organizada em 1962) 
Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 
Telefone: (21) 2287 8144 (21) 98489 8588   •  E-mail: secretariaici203@gmail.com  

Pastor Efetivo:        Victor Siqueira Santos  
Pastores Eméritos: Edson Fernando de Almeida 
                                     Jonas Rezende (in memorian) 
                       Leni Maria Hoeschl de Gusmão (in memorian)  

 

LITURGIA               

 

Domingo, 04 de setembro de 2022 

23º Domingo do Tempo comum 



 

NOTA DE FALECIMENTO: Na madrugada do dia 30 
de agosto, perdemos José Alouysio Chaves, nosso 
querido diácono.  Incansável no serviço a Deus e ao 
próximo, Alouysio era um místico. Cumpria 
silenciosamente e com maestria seu dom de revelar a 
presença de Deus em todas as coisas, seja na 
distribuição dos boletins dominicais durante o culto, 
liderando o grupo de meditação cristã ou agindo, na 
prática, como pastor, ao lado de tantos outros, na 
Igreja Cristã do Vidigal. A nossa igreja tem sentido e 
continuará sentindo saudades do nosso querido 
amigo, irmão, diácono e pastor Alouysio.  Que Deus 
te receba e te acolha em seus braços, nosso amado 
irmão! 
 
ENCONTRO DE SÃO MORITZ: O nosso tradicional 
encontro no hotel fazenda São Moritz acontecerá 
entre os dias 11 e 13 de novembro. Para reservas, 
pagamento da taxa de inscrição e informações sobre 
preços e quartos, entre em contato com o Fernando, 
membro da Comissão do Encontro (97953-3354). 
Taxa de Inscrição: R$ 40,00 - Essa taxa possibilitará 
algumas bolsas de desconto ou gratuidade para 
participação no encontro. O importante é que 
ninguém fique de fora. 
 
VILA MIMOSA: O projeto NAVI, na Vila Mimosa, 
liderado pela presbítera Regina, tem gerado muitos 
bons frutos. Através do reforço escolar, alunos/as 
têm tido grande evolução e têm recebido elogios da 
escola onde estudam. Através do tratamento 
psicopedagógico, crianças têm tido grandes 
evoluções interpessoais e de concentração. Iniciamos 
também o atendimento psicoterapêutico para 
adultos. Nisso tudo, Deus é louvado! 
 
FÉRIAS DA LUCILENE: A Lucilene, secretária da nossa 
igreja, está de férias em setembro. Por isso vamos 
priorizar o contato com a igreja pelo Whatsapp (21) 
98489 8588, que será operado pela presbítera Célia. 

 

 
REUNIÃO DO CONSELHO: O presidente do Conselho 
de presbíteros e presbíteras convoca o mesmo para 
reunião ordinária pré-acordada, no dia 05 de 
setembro, segunda-feira, às 19h30, nas dependências 
da igreja. 

OFERTAS: 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 
Ou pelo QR CODE. 

                                      
 
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 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. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  04.09  Isadora 
Elias Vazquez da Fonseca 06.09 Ana Maria Gontijo 
da Fonseca e Bruno Dias Oliveira 07.09 Viviane 
Nunes Araújo Lima 08.09  Jemima Fuentes Ribeiro 
da Silva, Miguel de Andrade Bianchi e Patricia 
Wagner Gomes 09.09 Christian Bernardo do 
Nascimento Paiva e Cristina Maria Almeida Cabus 
10.09 Vanessa Martins Pedro Couto, Virgínia Gontijo 
Abreu da Rosa e Yolanda Magalhães San Roman. Um 
grande abraço da ICI! 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 


