
 
 

ADORAÇÃO 
 

Prelúdio 
 

Coro Myrza Wanderley   Oh, vinde fiéis! 

Leitura  Salmos 40:1-5 

  1. Esperei com paciência no SENHOR, e ele se 
inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. 
  2. Tirou-me dum lago horrível, dum charco de lodo, 
pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus 
passos. 
  3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao 
nosso Deus; muitos o verão, e temerão, e confiarão 
no Senhor. 
  4. Bem-aventurado a pessoa que põe no Senhor a 
sua confiança, e que não respeita os soberbos nem os 
que se desviam para a mentira. 
  5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que 
tens operado para conosco, e os teus pensamentos 
não se podem contar diante de ti; se eu os quisera 
anunciar, e deles falar, são mais do que se podem 
contar. 
 

Canto   Bandeira do Divino (Cancioneiro 05) 

ORAÇÃO 

Agradecimentos e pedidos  
 

Canto   Não tenhas sobre ti  (Cancioneiro 99) 

Momento de silêncio 
 

Leitura 
 

Vivemos esperando 
Dias melhores 
Dias de paz 
Dias a mais 
Dias que não deixaremos para trás 

 

 

Vivemos esperando 
O dia em que seremos melhores 
Melhores no amor 
Melhores na dor 
Melhores em tudo 
 

Vivemos esperando 
O dia em que seremos 
Para sempre 
vivemos esperando 
Dias Melhores pra sempre. 

(Rogério Flausino) 

LOUVOR 
 

Canto  Bendito seja sempre o cordeiro 
             (Cancioneiro 24) 

 Jesus Cristo Mudou meu Viver  
 (Cancioneiro 114) 

 

PALAVRA 
 

Evangelho  Mateus  3.1-12 

Reflexão     Pr. Victor Siqueira 

COMUNHÃO 
Convite à mesa  
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto  Saber amar (Cancioneiro 38) 

DEDICAÇÃO 

Canto  A nova do Evangelho (HE 5)  

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, 04 de dezembro de 2022 

2º Domingo do Advento  



 
 

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: 04. Carlos Alberto 
Pereira e Patrícia Grottera  05. Lilian Valeska Almada 
Mendes 07. Irmgard Schanner e Jairo da Silva Rocha 
10. Pedro Vidal Amorim. Um grande abraço da ICI! 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 


