
ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 

Leitura   

O celeiro cheio e o coração vazio 
(...) 

São as sementes que lançamos ao campo a nossa 
verdadeira herança, não os grãos que  

amontoamos nos celeiros. 
A melhor maneira de viver não é, portanto, abarrotar 

celeiros com as colheitas da avareza, mas fecundar a terra 
com as sementes da generosidade. 

 (Rev. Luiz Carlos Ramos) 

Canto   Adorador    (Cancioneiro 30) 

ORAÇÃO 

Agradecimentos e pedidos  
 

Canto    A beleza de Cristo   (Cancioneiro 55) 

Momento de silêncio 

Leitura 
Além da terra, além do céu 

 

Além da Terra, além do Céu 
no trampolim do sem-fim das estrelas, 

no rastro dos rastros, 
na magnólia das nebulosas. 

Além, muito além do sistema solar, 
até onde alcançam o pensamento 

e o coração, vamos! Vamos conjugar 
o verbo fundamental essencial, 

o verbo transcendente, acima das gramáticas 
e do medo e da moeda e da política, 

o verbo sempreamar, 

o verbo pluriamar, 
razão de ser e de viver. 

 

 (Carlos Drummond de Andrade) 

LOUVOR 
 

Canto   Meu mundo com Deus      (Cancioneiro 110) 
               Foi Deus quem fez você   (Cancioneiro 95) 
 

PALAVRA 
 

Evangelho      Lucas  12. 13-21 

Reflexão         Pr. Victor Siqueira  

Apresentação  Benjamin Liaño Braga 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto   Saber Amar  (Cancioneiro 38) 

DEDICAÇÃO 

Canto    Segurança e alegria (HE 341) 

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, 31 de julho de 2022 

18º Domingo do Tempo comum 



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  
 

 
 

 

 

 

DESPEDIDA DO FLÁVIO: Após muitos anos de dedicação 
à segurança de nossa igreja durante os cultos, o nosso 
amigo Flávio se despede para trilhar novos caminhos. A 
ICI agradece pelo serviço prestado sempre com gentileza, 
eficiência e excelência. O Flávio se tornou nosso amigo, 
por isso estará sempre em nossos corações e as portas da 
igreja sempre estarão abertas. 

ENCONTRO DE SÃO MORITZ: Finalmente, após dois anos 
de impossibilidade por conta da pandemia, faremos o 
nosso tradicional encontro no Hotel Fazenda São Moritz. 
O encontro acontecerá entre os dias 11 e 13 de novembro. 
Anote na agenda! Em breve, traremos mais informações. 

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  
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: 31.07  Bruno Hamacher 
Attademo 02.08 Márcia Herculano Velasco 04.08 Luiz 
Fernando Carvalho Beck, Sabrina Penteado Ribeiro de 
Toledo 05.08  Isabela Gonçalves Vieira e Juliana Lobo de 
Oliveira Maciel 06.08 João Ricardo Penteado Gonçalves. 
Um grande abraço da ICI! 

 

A nossa igreja tem a felicidade de 
apresentar diante de Deus e da 
comunidade, Benjamin Liaño 
Braga, filho de Angélica Liaño e 
Rodrigo Braga. 
 

 

Através do amor de Deus-Pai e do exemplo que 
Jesus nos deu ao acolher as crianças, a nossa igreja 
acolhe o Ben e deseja que Deus o cubra com as 
Suas mais ricas bençãos.  

ATENÇÃO, AMIGOS! 


