
 
ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Coro Myrza Wanderley 

Acolhida e Abertura 

Leitura  Filipenses 2.5-8  

 5  De sorte que haja em nós o mesmo sentimento 
que houve também em Cristo Jesus, 
6   Que, sendo em forma de Deus, não teve por 
usurpação ser igual a Deus, 
7  Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de 
servo, fazendo-se semelhante aos homens; 
8  E, achado na forma de homem, humilhou-se a si 
mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de 
cruz. 
 

Canto   Deus está aqui   (Cancioneiro 29) 

ORAÇÃO 

 

Agradecimentos e pedidos  
 

Canto  Cada instante  (Cancioneiro 113) 

Momento de silêncio 
 

Dizer 

dizer a palavra oculta 
a que está no molhado da água 
na combustão do fogo 
na compacidade do chão 
 
dizer o dito 
sucumbindo ao barulho 
oculto das palavras 
silenciando toda a aparência 
todo som 
toda maciez de casca 

 
dizer aquilo que faz 
toda palavra dizer 
 

(Cleber Baleeiro) 

LOUVOR 
 

Canto   É tua graça  (Cancioneiro 102) 
               Digno és de Glória  (Cancioneiro 21) 
 

 

PALAVRA 
 

Evangelho  Lucas  18.9-14 

Reflexão     Pr. Victor Siqueira 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto  De joelhos  (Cancioneiro 45) 

DEDICAÇÃO 

Canto  Um vaso de benção (HE 180) 

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, 23 de outubro de 2022 

30º Domingo do Tempo comum 



 
 

A TODOS/AS OS/AS OFERTANTES ANÔNIMOS/AS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
 

TURMINHA DA ICI: Para comemorar o mês das crianças, 
teremos, nesse domingo, 23//10, de 10h-12h, uma atividade 
especial para os/as nossos/as pequenos/as. A atividade é 
voltada para crianças de 3 a 9 anos e está sendo organizada 
pela Leila Santos.  Venham e tragam a criançada para a nossa 
Turminha! 
 

ENCONTRO DE SÃO MORITZ: Já temos o tema de nosso 
Encontro no Hotel Fazenda São Moritz: RECONSTRUÇÃO. 
Toda a programação está sendo cuidadosamente pensada 
pela nossa comissão e se dará em torno deste tema. Que seja 
um tempo de reconstrução pessoal e comunitária. 
Data: 11 a 13 de novembro. 
 

 
Reservas e informações: 97953-3354 (Whatsapp) – Falar 
com o Fernando. 
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. 
 

THE VOICE SÃO MORITZ: Na noite de sábado do nosso 
Encontro, teremos o The Voice: São Moritz! Será uma noite 
de talentos, na qual teremos cantores/as, poetas, 
dubladores/as e o que mais a arte permitir. E, claro, não 
faltarão os jurados em suas cadeiras para avaliar as 
performances. Para fazer sua inscrição, procure a nossa 
maestrina Claudia Feitosa! 
 

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: 25 Luise Duarte Mena 
Barreto e Sérgio Muniz Duarte 26. Cíntia da Silva Telles 
Nichele 27. Marly Rodrigues Fernandes 28. Marília Alves 
Gonçalves e Tatiana Lopes Cardoso 29. Anne Kelly Silva 
Prado. Um grande abraço da ICI! 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 

Carta de agradecimento 

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2022. 

 “...p0rque Deus ama a quem dá com alegria.”  
2 Coríntios 9.7b 

 

O Conselho da Igreja Cristã de Ipanema gostaria de te agradecer pelas 

contribuições que há tempos você tem direcionado à comunidade que 

pertence a todos e todas nós. Nos últimos anos, as nossas contas têm 

fechado no limite e sem a sua fiel participação seria impossível manter 

essa casa de oração que tanto nos alimenta. 

Mais uma vez, em sua história, a nossa igreja passa por um momento de 

mudanças desafiadoras. Mas, não diferente de outros tempos, sabemos 

que temos um Deus-Pai de entranhas maternas que nos acompanha e 

ilumina o nosso caminho, e temos também irmãos e irmãs como você, com 

quem a nossa igreja tem podido contar. 

Por isso, queremos dizer: 

 

 MUITO OBRIGADO!  

 

É um prazer seguir nessa caminhada contigo.  Vamos juntos e juntas na 

construção de uma comunidade que seja luz através da fé, do amor e da 

esperança. 

De coração, 

Conselho de Presbíteras e Presbíteros da ICI. 

 
 


