
ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 

Leitura   

Lágrimas do pródigo 

Quem me dera repousar em Vós! 

Quem me dera que viésseis ao meu coração 

e o inebriásseis com a vossa presença, 

para me esquecer de meus males 

e me abraçar convosco, 

meu único bem! 

(...) 

 (Agostinho de Hipona) 

Canto   Tu és fiel, Senhor (Cancioneiro 66) 

ORAÇÃO 

Agradecimentos e pedidos  
 

Canto  Teu olhar (Cancioneiro 35) 

Momento de silêncio 

Leitura   

Deus se antecipa ao ser humano 

Ao iniciar a minha caminhada cometi quatro erros: 

Acreditei que era eu quem o recordava, 

o conhecia, 

o amava e o procurava. 

Quando cheguei ao fim da jornada, vi que 

sua lembrança precedera a minha, 

 

seu conhecimento precedera o meu, 

seu amor chegara antes do meu, 

e ele me havia procurado antes, 

para que eu o procurasse. 

 (Al-Bistami) 

LOUVOR 
 

Canto   Sobre as ondas do mar (Cancioneiro 69) 
 

 

PALAVRA 
 

Evangelho      Lc 16.1-13  

Reflexão         Pr. Victor Siqueira  

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto   Haja paz na terra (Cancioneiro 46) 

DEDICAÇÃO 

Canto    Ceifeiros do Senhor (HE 420) 

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, 18 de setembro de 2022 

25º Domingo do Tempo comum 



 
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Quarta-feira, dia 21.09, 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?! 

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 (Núcleo de 
Acolhimento da Vila), 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. Mas, o contato 
com a igreja pode ser feito normalmente pelo 
Whatsapp (21) 98489 8588. 

CULTO DA NOITE: Nesse mês de setembro, faremos 
mais um culto à noite. Será no dia 25.09, às 18h00. A 
ideia é fazermos cultos vespertinos esporádicos para 
percebermos como nos adaptaremos a esse retorno. 
Vamos convidar amigos, amigas e familiares! 

 

 
 

 
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: 18.09. Beatriz de 
Carvalho Paiva e Márcio Miguez de Mello Mathias 
19.09 Beatriz Conceição Nascimento, Beatriz 
Hamacher Soares e Sidney de Oliveira Santos  22.09  
Manuel Ferreira da Costa 23.09  Izabel Christina de 
Alcântara Figueiredo. Um grande abraço da ICI! 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 


