
 
 

ADORAÇÃO 
 

Prelúdio 
 

Acolhida e abertura 
 

Leitura  Jeremias 17.7,8 
 

7.  Bendito o homem que confia no Senhor e cuja 
esperança é o Senhor. 
8.  Porque ele é como a árvore plantada junto às 
águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e 
não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica 
verde; e, no ano de sequidão, não se perturba, nem 
deixa de dar fruto. 
 

Canto  Em tua presença (Cancioneiro 25) 

ORAÇÃO 
 

Agradecimentos e pedidos  
 

Coro Myrza Wanderley     Rio Profundo  

Momento de silêncio 
 

Leitura   
 

etérea como 
um beija-flor 
a vida é, 
entanto, eterna: 
como a flor. 

( Carlos Rodrigues Brandão) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOUVOR 

 

Canto  Sinceramente (Cancioneiro 92) 
              Renovados de dia em dia (Cancioneiro 108)                              
 

PALAVRA 
 

Evangelho   João 11.1-45 

Reflexão      Pr. Victor Siqueira 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa  
  

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto   De joelhos (Cancioneiro 45) 

DEDICAÇÃO 

Canto  A certeza do crente (HE 388)  

Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

 

Comunicações/Bênção e despedida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ICI NA INTERNET 
E Facebook: 
fb.com/igrejacristadeipanema 
Página da ICI: 
igrejacristadeipanema.org.br 
Instagram: @igrejacristadeipanema  
Youtube         
 Horário do Culto:  Domingo 10h30 
Classe Paul Tillich: Quarta 18h30 

 

 

“Semana do orgulho LGBTQI+” 

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, 26 de Março de 2023 

5º Domingo na Quaresma 

https://www.bibliaonline.com.br/ara/jr/17/7,8+


 
 

CREI • EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
Assembleia Geral Ordinária 

O Conselho Consultivo do CENTRO DE RECUPERAÇÃO 
INFANTIL – CREI, por meio de sua presidente a Sra. Eni 
Almada Mendes, no uso das atribuições conferidas pelo 
Estatuto social (Artigo 26º, alínea e), torna público e 
convoca todos os integrantes, associados ou não, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será 
realizada no dia 26 de março de 2023, em primeira 
convocação às 12 horas, com a presença de 1/3 dos 
Associados Ativos podendo em segunda convocação 
realizar-se a Assembleia com qualquer número de 
presentes, 30 minutos depois da hora designada para a 
primeira convocação, nos termos do Artigo 12º, Inciso I, 
alíneas a; b; c, Inciso III e Artigo 15º, na sua sede situada na 
Rua Joana Angélica, 203, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
22240-030 a fim de liberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 
I) Relatório da Diretoria sobre 2022. 
II) Orçamento para 2023. 
 

Rio de Janeiro, 19  março de 2023. 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Todas às quartas feiras, às 
18h30, aqui mesmo na igreja, temos um encontro 
marcado na nossa Classe de Estudos Paul Tillich. 
Continuaremos a refletir sobre algumas páginas do livro 
“Teologia para quê?”. Desta vez, o artigo estudado será 
“A teologia da libertação”, do teólogo João Batista 
Libânio. O material de estudo pode ser adquirido 
gratuitamente pelo Whatsapp da secretaria da igreja: 21 
98489-8588. 
 
VILA MIMOSA: O projeto NAVI (Núcleo de Acolhimento 
da Vila) continua servindo à comunidade com 
atendimento de psicoterapia, filosofia clínica, reforço 
escolar e com o serviço mais recente de oficina de artes 
para crianças. Na semana que antecede a Páscoa, 
teremos uma dinâmica especial com as crianças e a 
distribuição de alguns chocolates. Quem puder 
colaborar doando chocolates ou dinheiro, favor procurar 
a presbítera Regina Moraes, Whatsapp 21 98515-0548. 
 
CULTO EM PETRÓPOLIS: No dia 01/04, sábado, 
faremos uma celebração de Páscoa junto à nossa 
comunidade em Petrópolis, na casa do querido Diego 
Villa. A celebração começará às 11h. Quem for, favor 
comunicar ao Pastor Victor ou à secretaria da ICI. Assim, 
podemos ter uma noção da quantidade de pessoas e 
organizarmos melhor possíveis caronas. 
 

 

 

 
 
 

 

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. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  
27. Nina Bonan Reis Vernes 28. Mariza Rocha e Oliveira 
29. Antonio Campos Boccaletti Fernandes, Elisabete 
Gonçalves Vieira, Marcos da Silva Andrade e Simone de 
Macedo Amaral 30. Felipe Spirito Diniz Kovach 01. 
Heloisa de Moura Figueiredo, Miriam Teixeira Guimarães 
e Talita Cassimiro da Silva Caetano. Um grande abraço 
da ICI!             

 
 ATENÇÃO, AMIGOS! 


