
 
 

ADORAÇÃO 
 

Prelúdio 
 

Leitura  Gálatas 3.26-28 
 

26 Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo 
Jesus. 
27 Porque todos quantos fostes batizados em Cristo 
vos revestistes de Cristo. 
28 Não há judeu nem grego; não há escravo nem 
livre; não há homem nem mulher; porque todos vós 
sois um em Cristo Jesus. 
29 E, se sois de Cristo, então sois descendência de 
Abraão, e herdeiros conforme a promessa. 
 
Canto  Jesus em tua presença (Cancioneiro 25) 

ORAÇÃO 
 

Agradecimentos e pedidos  
 

Canto  Faz-me chegar (Cancioneiro 83) 
 

Momento de silêncio 
 

Leitura 
 
“A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do 
navio.” 
“A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no 
fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, 
roupagens sujas dos brancos, pelo caminho 
empoeirado rumo à favela.” 
“Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância o 
eco da vida-liberdade.” 

(Conceição Evaristo) 

 

 

 
 

LOUVOR 
 

Canto   Salmo 30 (Cancioneiro 85) 
  És sobre todos (Cancioneiro 44) 

 

 
PALAVRA 

 

Evangelho  Lucas  23.33-43 

Reflexão     Pr. Victor Siqueira 
 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto  Liberdade (Cancioneiro 71) 
 
               

DEDICAÇÃO 
 

Canto  Preciosa a graça de Jesus (HCC 314) 

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, 20 de novembro de 2022 

Cristo Rei do Universo – Dia da Consciência Negra 



 

CULTO EM MEMÓRIA: No próximo domingo, dia 
27/11, durante o culto, às 10h30, faremos memória 
de nossa querida Elizabeth Alexandra Vianna da 
Costa Leite, que partiu para os braços de Deus. Beth, 
como era conhecida, foi membro de nossa igreja e, 
mais do que isso, uma buscadora do divino. Estarão 
presentes amigos/as e familiares. Que ao lhe 
fazermos memória, a fé da Beth nos inspire. 
 
CULTO EM PETRÓPOLIS: A nossa igreja realizará um 
culto em Petrópolis, na casa do nosso querido casal 
Ana e Neno. O culto acontecerá no dia 03/12, às 11h, 
e será seguido de um almoço de comunhão. Quem 
tiver interesse em participar, favor procurar o Pr. 
Victor. 
 
SÃO MORITZ: O nosso 28º Encontro no Hotel 
Fazenda São Moritz foi marcante! Em torno do tema 
“Reconstrução”, vivemos momentos de reflexão, 
comunhão e diversão! Tudo foi feito através de um 
esforço coletivo e, por isso mesmo, foi bonito, 
desafiador e edificante. A todas as pessoas que 
colaboraram, seja para o encontro seja para o 
acontecimento do culto em Ipanema: Que Deus 
continue abençoando e iluminando. 
 
VILA MIMOSA: O projeto NAVI (Núcleo de 
Atendimento da Vila) iniciou o atendimento 
psicoterapêutico infantil com a terapeuta Cláudia 
Correia. Os desafios e demandas são grandes, mas, 
assim como a Cláudia fez um trabalho 
psicopedagógico muito bem sucedido, cremos que a 
terapia também será. Saúde e vida longa às crianças! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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: 20. Eliezer Luis 
dos Santos Leal 21. Everaldo Vieira Júnior 22. 
Anderson Amaral 26. Liriam Esteves Ludovino; Maria 
Helena de Oliveira Bertola; Tiago de Mello e Souza 
Andrade. Um grande abraço da ICI! 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 


