
 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 

Leitura   

Entra pela porta do meu coração 
Mestre e Senhor, não mereço que tu entres 

sob o teto da minha alma, mas já que, 
 como amigo dos homens, 
queres vir morar em mim, 

eu me aproximo de ti com audácia. 
Tu mandas que eu abra as portas que só tu criaste, 

para entrar com teu constante amor. 
Tu entrarás e iluminarás meu pensamento enlameado: 

eu creio, porque tu não repeliste os que vinham a ti 
nem rejeitaste o publicano penitente, 

mas todos os que, convertidos, se aproximavam de ti, 
os incluíste no número dos teus amigos, 

tu que és o único bendito, 
em todo tempo, agora e pelos séculos sem fim. 

Amém! 
(João Crisóstomo) 

Canto   Canção da chegada  (Cancioneiro 23) 

ORAÇÃO 

Agradecimentos e pedidos  
 

Canto   Cada instante   (Cancioneiro 113) 

 Momento de silêncio 

Leitura 
Escutar 

Escuta a voz oculta 
de cada fala 

de todo gesto 

 

escuta o suprimido 
do estar calado 

de se fazer mudo 
 

escuta o inaudível 
presente em cada 

coisa dita 
 

escuta o que é dito 
em todo dito 

                                           e no silêncio               (Cleber Baleeiro) 

LOUVOR 
Canto    Bendito seja sempre o cordeiro 

                                          (Cancioneiro 24) 

              Logo de Manhã   (Cancioneiro 18) 

PALAVRA 
 

Evangelho    Lucas  10. 38-42 

Reflexão       Pr. Victor Siqueira  
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto   De joelhos  (Cancioneiro 45) 

DEDICAÇÃO 
 

Canto    Mais de Cristo  (HE 288) 

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, 17 de julho de 2022 

16º Domingo do Tempo comum 



 
CULTO DA NOITE: No próximo domingo, 24/07, a 
nossa igreja se reunirá para mais um culto da noite, às 
18h00. Teremos a presença do pastor Vlad, pastor da 
Igreja Redenção Baixada. A ideia é fazermos cultos 
vespertinos esporádicos para percebermos como nos 
adaptaremos a esse retorno. Vamos convidar amigos, 
amigas e familiares! 

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: 17.07 Isabel 
Vianna Rosalba 18.07 Marina Maciel De La Reza 
19.07 Anthony Araújo Lima Hood, Bruno Queiroz e 
Camila de Andrade Bianchi 20.07 Diego Antonio 
Ferreira Villa, Frederico Carlos Porto Vidal e Renata 
Queiroz 21.07 Maria de Nazareth da Gama e Abreu. 
Um grande abraço da ICI! 

 

 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 


