
 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 

Leitura   

Fazei brilhar o vosso rosto 
 

Meu Deus, 
fazei brilhar para mim, na vida do outro, 

o vosso Rosto. 
Essa Luz irresistível do vosso olhar, 

acesa no fundo das coisas, 
já me lançou em toda a obra a empreender 

E em todo o trabalho a sofrer. 
Concedei-me o favor de vos ver, 

mesmo e sobretudo, 
no mais íntimo, no mais perfeito, 

no mais remoto da alma dos meus irmãos 
para mim já é mais que suficiente. 

 (Teilhard de Chardin) 

Canto   Deus está aqui  (Cancioneiro 29) 

ORAÇÃO 
 

Agradecimentos e pedidos  
 

Canto   Oração de São Francisco (Cancioneiro 51) 

 Momento de silêncio 
 

Leitura 
A quem consagrei a minha vida 

 

Tu que eu não conheço 
Mas a quem eu pertenço. 
Tu que eu não entendo 

Mas a quem consagrei a minha vida. 
Tu. 

                                                                                    (Dag Hammarskjöld) 

 

LOUVOR 
 

Canto   A começar em mim         (Cancioneiro 53) 
                Um coração para amar   (Cancioneiro 64) 
     

PALAVRA 
 

Evangelho    Lucas  10. 25-37 

Reflexão       Pr. Victor Siqueira  
 

Coral ICI  Que a luz de Cristo brilhe 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto   Canção dos herdeiros  (Cancioneiro 43) 

DEDICAÇÃO 
 

Canto    Nunca pare de sonhar  (Cancioneiro 91) 
 

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 

                  

 

 

“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, 10 de julho de 2022 

15º Domingo do Tempo comum 



 
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Quarta-feira, dia 13.07, às 
15h, teremos a nossa Reunião de oração. A reunião 
será online, através da plataforma Zoom. Os dados 
de acesso são: ID: 342 702 5987 / Senha: 123456. 
Vamos parar por uns instantes no meio da semana 
para respirar, orar e cantar?! 

Aniversário da ICI: Em agosto desse ano, a 
nossa igreja chega aos seus 60 anos! Uma data 
marcante e que merece ser celebrada. Por isso, 
agosto será um mês de programações especiais. 
Teremos, nos cultos dominicais, a presença de 
pastores e pastoras que fazem parte da história nossa 
igreja. E, além disso, anotem na agenda: 

13 de agosto (17h) - SARAU DE 
ANIVERSÁRIO 
28 de agosto (após o culto da manhã) - 
ALMOÇO  
 

BAZAR DO CREI: O tradicional Bazar para levantar 
fundos para a nossa creche já tem data. Acontecerá 
nos dias 19 e 20 de agosto. Por isso, já estamos 
recebendo doação de roupas e acessórios em bom 
estado para serem vendidos no bazar. Se você tem 
alguma peça para doar, procure a Lucilene, secretária 
da nossa igreja, de segunda a sexta, de 10h-15h, ou 
traga para o culto dominical. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 10.07 Vilma 
Hamacher 13.07 Guilherme Marchon 14.07 Renato R. 
Bello. Um grande abraço da ICI! 

 

 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 


