
 

ABERTURA E ACOLHIDA 

Prelúdio 

Canto  Preciso me encontrar   (Cartola) 
 

Deixe-me ir 
Preciso andar vou por aí a procurar 

Rir pra não chorar 
Deixe-me ir 

Preciso andar 
Vou por aí a procurar 
Sorrir pra não chorar 

 

Quero assistir ao sol nascer 
Ver as águas dos rios correr 

Ouvir os pássaros cantar 
Eu quero nascer 

Quero viver 
 

Deixe-me ir 
Preciso andar 

Rir pra não chorar 
Se alguém por mim perguntar 

Diga que eu só vou voltar 
Depois que  me encontrar 

 

Quero assistir ao sol nascer 
Ver as águas dos rios correr 

Ouvir os pássaros cantar 
Eu quero nascer 

Quero viver 
 

(Deixe-me ir 
Preciso andar 

Vou por aí a procurar 
Sorrir pra não chorar) 

 

 

  

 Acolhida 
 Leitura  Trecho da canção “Flutua” (Liniker e Johnny Hooker) 

                    e texto bíblico João 13.34-35 
 

O que vão dizer de nós? 
Seus pais, Deus e coisas tais 

Quando ouvirem rumores do nosso amor? 
 

Um novo mandamento vos dou: Que vos amei uns aos 
outros; como eu vos amei a vós, que também 

vós uns aos outros vos ameis. 
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos 

amardes uns aos outros. 
 

CONFISSÃO E COMPARTILHAMENTO 
 

Pedidos de oração 
Momentos de silêncio 
Música inspiracional    Toda forma de amor 
 

ADORAÇÃO 
Canto   Lugar ao sol / Seja engrandecido 
 

REFLEXÃO 
 

Evangelho   Lucas 9.51-.62 
 

Reflexão      Pr. Victor Siqueira 
 

COMUNHÃO 
 

Pai Nosso e Eucaristia 
Canto   Unidade e diversidade/Pra não dizer que não    
                                                            falei das flores 
 

PARTILHA E CONSAGRAÇÃO 
 

Dízimos e ofertas 
Canto    Barnabé  (Cancioneiro 111) 
Avisos e agradecimentos 
Bênção e tríplice amém 

 

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, 26 de junho de 2022 

13º Domingo do Tempo comum 

“Semana do orgulho LGBTQI+” 



 

CULTO VESPERTINO: A nossa igreja se reunirá para 
um culto hoje à noite, às 18h00. A ideia é fazermos 
cultos vespertinos esporádicos a fim de perceber 
como nos adaptaremos a esse retorno. Vamos 
divulgar entre os membros afetivos e efetivos. Vamos 
também convidar amigos, amigas e familiares! 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Quarta-feira, dia 29/06, às 
15h00, 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?! 

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 Nágila, diretora 
pedagógica do CREI, de segunda a sexta, de 9h-11h 
(manhã) e de 13h-16h (tarde), 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: 26.06 Glauciane 
Viana Pinto e Gustavo Imbizeiro Duarte Bodstein 
27.06 Luna Terra Naquele 28.06 Cristina Campos 
Villaça, Lizete de Ávila Pinhão e Maria Luísa Miranda 
Fernandes  01.07 Pedro Temporal Carijó e Sabrina 
Alvernaz Silva Cabral 02.07 Bruno Florentino Miguez 
de Mello. Um grande abraço da ICI! 

 

 

 

 
 ATENÇÃO, AMIGOS! 


