
Congregação: Irmão Victor, investigue o motivo de sua vocação. Ninguém poderá 
fazê-lo, apenas você. Examine se o chamado divino estende suas raízes pelos 
recantos mais profundos de sua alma, e responda a si mesmo: morreria se me 
fosse vedado responder ao chamado de Deus? Pergunte a si mesmo na hora mais 
tranquila de sua noite: O Senhor me chama ao pastorado? Se for afirmativa, se 
puder responder a esta  pergunta com um forte e simples “sim”, então construa a 
sua vida de acordo com esta necessidade, de tal modo que até em sua hora mais 
indiferente e anódina, seus passos  seus passos  sejam o sinal e expressão deste 
chamado. 
Ordenando: Sim, pela graça de Deus, por alguma razão que torna impossível 
qualquer explicação racional, digo com humildade: Deus me chama para o 
ministério pastoral. 
Todo(a)s: Louvado seja Deus. Abençoados sejam o seus pés e de todos aqueles e 
aquelas que anunciam e vivem as boas novas.  
(Paráfrase  de textos bíblicos, de trechos do manual de culto da IPI, e do texto de 
R. M. Rilke: Cartas a um jovem poeta) 
 

Imposição das mãos pelos pastore(a)s e presbítero(a)s 
Oração  
Proclamação 
Leitura do documento de Investidura:   
Todo(a)s: Reconhecemos ordenado como ministro da Palavra e dos Sacramentos 
o agora  Pastor  Victor Siqueira Santos,  para a alegria de todo(a)s nós, para a 
honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.  
 

        

      

 

 

 

 

 
 

Domingo, 27 de março de 2022 

4º domingo na Quaresma 
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Canto  Fortalece a tua Igreja   HE 204 
 

CONSAGRAÇÃO 
 

Canto  Segurança e Alegria   HE 341 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Bênção final e tríplice amém 
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ADORAÇÃO 
 

Prelúdio 
Dá-nos Paz (Dag Hammarskjöld) 

 

Santificado seja o teu Nome, Não o meu. 
Santificado seja o teu Reino, Não o meu. 
Seja feita a Tua vontade, Não a minha. 

Dá-nos paz contigo, Paz com os homens, 
Paz conosco, E livra-nos do medo e da paralisia. Amém. 

 

 Canto  Em tua presença (Cancioneiro 25) 
 

 CONFISSÃO  
    

 Leitura bíblica Salmos 32  
 Momentos de oração  
 Canto   A beleza de Cristo (Cancioneiro 55) 
 

 PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

 Leitura bíblica 
 Mensagem           Rev. Edson Fernando de Almeida 
 Profissão de fé    Bruno Florentino Miguez de Mello 
 Coral ICI                Um só rebanho 
 
 COMUNHÃO 
 

Ação de graças   (Leni Hoeschl de Gusmão) 
Meu testemunho aos 80 anos de vida 

Inspirado no Salmo 23 
O Senhor é o meu Pastor, nunca me faltou nada! Permitiu-me nascer neste país 

maravilhoso de pastos verdejantes, onde brincava em minha infância. 
Conduziu-me com serenidade a águas tranquilas que refrigeraram a minh’alma! 

Guiou-me sempre pelo caminho da justiça, que é Ele. 

Mesmo quando atravessei dias difíceis e escuros, não me desesperei 
porque senti Sua presença me amparando e me consolando. 

Preparou para mim, generosamente, o banquete desta vida, partilhado com 
aqueles que amo;  derramou sobre a minha 

 cabeça o óleo que abençoa e que sara. 
Encheu a taça dos meus dias até que transbordasse de alegria e gratidão. 

Certamente sua bondade e misericórdia ainda me acompanharão no restante dos 
meus dias e, enquanto vida tiver, quero estar Contigo 

em todos os momentos e em todos os lugares. Amém. 
 

Convite à mesa 
Partilha  
Cânticos     Cio da terra   (Cancioneiro 48) 
                      Cálix Bento   (Cancioneiro 50) 
 

INVESTIDURA DE VICTOR SIQUEIRA SANTOS 
Comunicação: O Conselho da Igreja Cristã de Ipanema, observando as exigências 
do seu Estatuto,  resolveu proceder à ordenação  do irmão Victor Siqueira Santos  
ao Ministério da Palavra e dos Sacramentos. Aqui está o povo da fé, a assembleia 
dos redimidos e redimidas pela graça e pelo amor, do meio da qual se erguem 
aqueles que respondem positivamente à vocação para a missão do pastoreio e do 
ensino. Convido os presbíteros e presbíteras a conduzirem o ordenando ao altar. 
 

Oração de intercessão 
Declaração (a congregação fica em pé) 
Oficiante: Victor, você crê e confessa que sua vida está imersa na graça e no amor 
de Deus, e que, portanto, não poderia viver um instante sequer sem o sopro do 
Espírito Divino? / Confessa serem Palavras Divinas contidas na Bíblia e na vida 
pela ação do Espírito Santo, fonte e sustento de todo o mundo criado? / Declara 
sua disposição para atuar livre e amorosamente na vida da Igreja de Cristo, 
correspondendo à vocação de Deus para a sua vida? / Victor, você está pronto a 
pastorear a Igreja de Deus não por vaidade ou ganância, mas por amor e  compaixão, não como dominador daqueles que lhe forem confiados, mas como 
seus  companheiros de jornada, em sua estrada de Emaús? 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

A VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE PRESBITEROS/PRESBÍTERAS DA 
IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA – ICI, Sra. CELIA REGINA MENEZES, no uso das 
atribuições conferidas pelo Estatuo Social (Artigos 9º, 16º, 19ª alínea a; 21º a 24º), 
torna público e convoca todos os membros efetivos da Igreja, para a Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada no local, data e horário abaixo 
indicados, para deliberarem sobre os assuntos constantes da seguinte pauta: 
LOCAL: Rua Joana Angélica, 203, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ,  
DATA: 10 de abril de 2022 (DOMINGO) às 12:00 horas. 
 

PAUTA DA AGO: 
I) Aprovação da redação da Ata da Assembleia anterior; 
II) Eleição anual de um secretário de atas de assembleias; 
III) Prestação de Contas período janeiro de 2020 a dezembro de 2020, 

janeiro de 2021 a dezembro de 2021 devidamente acompanhadas 
do parecer do Conselho Fiscal; 

IV) Previsão Orçamentária para 2022. 
 

PAUTA DA AGE: 
I) Eleição de um Pastor Titular para o quadriênio abril de 2022 a abril 

de 2026; 
II) Eleição de Presbíteros/Presbíteras para comporem o Conselho para 

o quadriênio abril de 2022 a abril de 2026. 
Rio de Janeiro, 06 de março de 2022 

 
CELIA REGINA MENEZES 

Vice-Presidente  
 
Nota: Para efeito de quórum, declara-se que o número de membros efetivos é de 
52 (cinquenta e dois) membros.  

 

ATENÇÃO, AMIGOS! 
 

A Vice-Presidente do Conselho informa que,  tendo em vista a eleição para o 
Conselho  de Presbíteros/Presbíteras para o quadriênio abril/2022 a 
abril/2026,  está recebendo indicações de nomes para compor a chapa da eleição até 
o dia de hoje. A eleição será dia 10/4/2022.  
 
 

Informa ainda que  os membros da Igreja poderão indicar candidatos a Pastor Efetivo 
da Igreja Cristã de Ipanema para avaliação do Conselho. A eleição será no dia 
10/4/2022 e as indicações podem ser feitas até o dia de hoje. 
 

PROFISSÃO DE FÉ: É com grande alegria que a nossa igreja realiza a profissão de 
fé e, assim, recebe como membro efetivo o nosso querido irmão Bruno Florentino 
Miguez de Mello. O Bruno há muito está presente conosco e é, também, um 
presente para nós. A nossa igreja o acolhe para continuarmos juntos na 
caminhada de fé. 
 

ANIVERSÁRIO DA PASTORA LENI: No último dia 17 de março, a nossa saudosa 
pastora Leni Maria Hoeschl Gusmão completaria 99 anos de vida. Sempre com 
sua forte e constante presença e belas palavras, a pastora Leni foi uma das 
fundadoras de nossa igreja e, apesar de ter nos deixado no dia 19 de abril de 
2020, está presente entre nós na saudade que sentimos. 
 
ANIVERSARIANTES: 27.03 Nina Bonan Reis Vernes 28.03 Mariza Rocha e 
Oliveira 29.03 Antonio Campos Bocalleti Fernandes, Elisabete Gonçalves Vieira, 
Marcos da Silva Andrade e Simone de Macedo Amaral 30.03 Felipe Spirito Diniz 
Kovach 01.04 Heloisa de Moura Figueiredo, Miriam Teixeira Guimarães e Talita da 
Silva Caetano 02.04 Elizabeth Simões Dannemann, Martha Martins de Castro 
Andrade Guerra e Victor Siqueira Santos. Um grande abraço da ICI! 

 

 

 


