
ADORAÇÃO 

Prelúdio 
Trio em Si     Expressão de louvor 
Acolhida e Abertura 
 

As tensões entre a Igreja Presbiteriana de Ipanema e o 
Presbitério do Rio de Janeiro cresciam dia após dia. Em 1º de 
dezembro o então pastor auxiliar Jonas Rezende lança o seu 
livro “Deus fora do espelho”, que foi alvo do Presbitério que 
viu no livro heresias e lançou o desafio: Ou o Rev. Jonas deixa 

a Igreja de Ipanema ou a Igreja de Ipanema deixa o 
Presbitério. A grande maioria optou pela segunda opção. Em 

05 de março de 1978, o Rev. Jonas é eleito Pastor Titular. 
Assim, a Igreja torna-se livre da orientação do Presbitério e 

passa a assumir as responsabilidades inerentes  
à sua libertação. 

Leitura   
Você 

Nas manhãs douradas - você 
Nos murmúrios dos rios - você 
Nas florestas tranquilas - você 

No movimento dos pássaros - você 
Na estrada ensolarada - você 
Nos caminhos serenos - você 

Em tudo, sempre e sempre - você...     
       (Yole Rodrigues Paes Leme) 

 

Canto   Logo de manhã   (Cancioneiro 18) 

ORAÇÃO 

Agradecimentos e pedidos  
Canto    Faz-me chegar   (Cancioneiro 83) 
Momento de silêncio 
Leitura 

Consagração 
Jesus parceiro e cúmplice teu olhar me desafia 

antes mesmo de qualquer palavra e eu me sinto agarrado 
pelas tripas para seguir-te sem medir condições 

é quase insuportável o tumulto que parece rugir em meu 
peito em pulsações ritmadas 

de um êxtase que me sufoca de amor 
quando imagino que sou teu companheiro 

teu colaborador já não tenho dúvida 
de que teu coração está comigo e então me vejo à tona 

do mundo dos homens e respiro com gratidão o oxigênio 
puro que é também teu espírito sou a paz! 

as amarras todas se desatam e eu me torno nu e livre 
como o Adão bíblico porque a História 

também começa em mim  flutuo no espaço familiar 
sem traumas nem medos não há mais mistério 

agora que a noite já vem todos os túmulos são túneis 
onde a vida se faz luz. 

 (Rev. Jonas Rezende) 

LOUVOR 
CORAL ICI 
Pela Graça e o Primor / Salmo 40 / Da- nos tua Paz 
Conheço o Amor / Vem unir-nos 

PALAVRA 
 

Evangelho      Lucas  13.10-17 

Reflexão         Rev. Edson Fernando de Almeida 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 
Pai Nosso e Partilha 
Canto   Liberdade   (Cancioneiro 71) 
               De joelhos  (Cancioneiro 45) 
 

DEDICAÇÃO 

Canto    Ao pé da cruz  (HE 354) 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Tudo vem de Ti, Senhor 

E do que é Teu To damos. Amém. 
 

Comunicações/Benção e despedida 
 
 

 

60 Anos 
 

ICI NA INTERNET 
E Facebook: 
fb.com/igrejacristadeipanema 
Página da ICI: 
igrejacristadeipanema.org.br 
Instagram: @igrejacristadeipanema  
Youtube         
 Horário do Culto:  Domingo 10h30 

                  

 

 

“Sem 

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, 21 de agosto de 2022 

21º Domingo do Tempo comum – Mês de Aniversário da ICI 



 

BAZAR DO CREI: Para quem está lendo o boletim 
antes do domingo, ainda dá tempo de dar um pulo 
no Bazar do CREI, a creche da nossa Igreja, que está 
acontecendo sexta, dia 19 (17h-20h), e sábado, dia 20 
(14h-20h). Uma ótima oportunidade para comprar 
peças baratas e de ótima qualidade e ainda ajudar 
uma boa causa. 
 
OBRIGADO, CORAL ICI! Queremos agradecer ao 
Coral ICI, sob a liderança e regência de Cláudia 
Feitosa, pela dedicação para nos agraciar com essa 
apresentação especial em ocasião dos 60 anos da 
nossa ICI. Deus continue iluminando cada corista e 
nossa querida Claudinha. Obrigado! 
 
 

OBRIGADO, EMÉRITO!  Agradecemos também a 
presença de nosso Pastor Emérito Edson Fernando 
que aceitou o convite para trazer a mensagem no 
culto desse domingo. Obrigado! 
 
ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO: No próximo domingo, 
dia 28, depois do culto da manhã, teremos um 
almoço especial em comemoração ao aniversário da 
nossa igreja. Os convites individuais podem ser 
adquiridos com a presbítera Célia Menezes. Além do 
almoço, teremos um bolo especial como sobremesa. 
Todos/as estão convidados/as a contribuir com o 
valor que for possível. O importante é ninguém ficar 
de fora. O preço sugerido é R$ 50,00 e o pagamento 
pode ser feito direto com a Célia ou via PIX através 
do QR CODE. 
 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Quarta-feira, dia 24.08, às 15h, 
teremos a nossa Reunião de oração. A reunião será 
online, através da plataforma Zoom. Os dados de 
acesso são: ID: 342 702 5987 / Senha: 123456. 
Vamos parar por uns instantes no meio da semana 
para respirar, orar e cantar?! 

ENCONTRO DE SÃO MORITZ: Finalmente, após dois 
anos de impossibilidade por conta da pandemia, 
faremos o nosso tradicional encontro no Hotel 
Fazenda São Moritz. O encontro acontecerá entre os 
dias 11 a 13 de novembro. Anote na agenda! Para mais 
informações, retire o panfleto na entrada do Templo. 

 

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! 
 
 

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. Você pode colaborar 
através de doações: 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: 23.08 Zildete 
Queiroz 24.08 Paula Dannemann e Wania Dias 
Carvalho  26.08 Armando Dias Maciel. Um grande 
abraço da ICI! 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 


