
 

 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 

Pai Nosso e Partilha 

Canto   És sobre todos                (Cancioneiro 44) 

              Canção da caminhada   (Cancioneiro 49) 

DEDICAÇÃO 

Canto   Plena consagração  (HE 183) 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 

Tudo vem de Ti, Senhor 

E do que é Teu To damos. Amém 

 

Comunicações 

Benção e despedida 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Domin 

 

Domingo, 28 de agosto de 2021 
 

22° Domingo do Tempo Comum 
 

Liturgia de Celebração  

 

 

Igreja Cristã de Ipanema 
Ecclesia reformata et semper reformanda   (organizada em 1962) 
Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 

Telefones: (21) 2287 8144 / (21) 98489 8588 
         

 Horário do Culto:  Domingo 10h30 
Pastor: Victor Siqueira Santos       

Pastores Eméritos: Jonas Neves Rezende (in memorian) 
                                Leni Maria H. de Gusmão (in memorian) 

                  Edson Fernando de Almeida 

 

 

60 

Anos ICI 
 



 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 

Acolhida e abertura 

Como Igreja Cristã de Ipanema, o tempo não deixou de nos submeter 
às suas inerentes mudanças. Experimentamos os céus azuis das 

celebrações e das festas; dias nublados, acinzentados pelas incertezas; 
tempestades temorosas e transformadoras. 

 Mas, como escreveu o nosso fundador e presbítero,  
que goza com lucidez os seus 95 anos: 

                                      

Leitura 
 

“Consola-nos saber que, em meio a esse turbilhão de 

transformações, pelo menos uma realidade não irá mudar: é a 

promessa-certeza de que, não obstante 

 a eventual ocorrência de sombras,  

sempre haverá luz para iluminar caminhos...” 

(Presbítero Amaury Costa) 

Canto   Canção da chegada   (Cancioneiro 23) 
 
 

ORAÇÃO 
 

Agradecimentos e pedidos 

Coro Myrza Wanderley   O meu amor te dou 

Momento de silêncio 

Leitura 
 

Deus da hospitalidade e do acolhimento 
 

Deus acolhedor, 
Derrama abundantemente tua misericórdia sobre o teu povo 

da mesma forma que o fizeste nos tempos antigos, 
para que possamos nos converter dos nossos pecados 

e trilhar o caminho do mesmo sentimento de amor incondicional 
 e auto-esvaziamento, que houve em Cristo Jesus. 

 

(Rev. Luiz Carlos Ramos) 

LOUVOR 

 
Canto   Ele é exaltado    (Cancioneiro 26) 

              Sinceramente    (Cancioneiro 92) 
 

PALAVRA 

Evangelho   Lucas 14.1,7-14 

Reflexão      Pr. Victor Siqueira 

 

 

 

 



 

 

ATENÇÃO, AMIGOS! 

 
Parabéns, ICI! Com essa celebração, encerramos o mês de comemoração do 
aniversário de 60 anos da nossa igreja! Vivemos em agosto momentos simples, mas 
emocionantes. Que Deus conceda à nossa igreja muitos anos mais de Vida, coragem, 
relevância e acolhimento. A ICI está viva, viva à ICI ! 
 
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. 
 
ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO DA ICI: Para quem está lendo o boletim antes do 
domingo, ainda é possível comprar antecipadamente os bilhetes individuais para o 
almoço desse domingo (28). Para isso, basta fazer o pagamento para a igreja via pix 
e enviar o comprovante à presbítera Célia (98124-0320). O preço sugerido é R$ 
50,00. Mas, todos/as estão convidados/as a contribuir com o valor que for 
possível. O importante é estarmos juntos/as à mesa. 
 
VILA MIMOSA: O projeto na Vila Mimosa, 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! 
 

ICI NA INTERNET:  E Facebook: fb.com/igrejacristadeipanema 

Página da ICI: igrejacristadeipanema.org.br  Instagram: @igrejacristadeipanema  Youtube         

  

 

OFERTAS: 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 
Ou pelo QR CODE. 

 
 
 
 
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  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 29.08 Luciana Mano de Andrade e Maria 
Consuelo de Melo Silva 31.08 Fernanda Maia Miguez de Mello, Roberto Ribeiro de 
Avillez e Theo Wagner Marchon  02.09 Igor Pires dos Santos Vaz 03.09 Cláudia 
Romano de Sant’Anna. Um grande abraço da ICI! 
 
 
 
 


