
ADORAÇÃO 
Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 

Leitura  - Ouve 

Ouve, homem impaciente, 
o que procuras não está longe, 
mas está dentro de ti. 
Deixa, pois, de procurar fora, 
entra em ti mesmo, 
pois somente assim poderás encontrar o Cristo. 
Agora, prepara-lhe morada,  
cuida que seja leito nupcial o teu coração, 
pois é ali que Cristo encontra seu jardim de delícias. 
(...) 
Toma-me, ó Senhor, 
E liberta-me das cadeias que me prendem. 

(Tomás de Kempis) 

Canto  - Em tua presença (Cancioneiro 25) 
                 Enquanto houver sol  - Titãs [Noite] 

ORAÇÃO 
Agradecimentos e pedidos  
 

Canto  - Oração de São Francisco (Cancioneiro 51) 

Momento de silêncio 

Leitura – Encontros e despedidas 
(...) 
Todos os dias é um vai e vem 
A vida se repete na estação 
Tem gente que chega pra ficar 
Tem gente que vai pra nunca mais 
Tem gente que vem e quer voltar 
Tem gente que vai e quer ficar 
Tem gente que veio só olhar 
Tem gente a sorrir e a chorar 

 
E assim chegar e partir 
São só dois lados da mesma viagem 
O trem que chega é o mesmo trem da partida 
A hora do encontro é também despedida 
A plataforma dessa estação 
É a vida desse meu lugar 
É a vida desse meu lugar 
É a vida 

(Milton Nascimento/Fernando Brant) 

LOUVOR 
 

Canto   - Hoje é tempo de louvar a Deus (Cancioneiro 78) 
                 Deus está aqui (Cancioneiro 29) 

PALAVRA 
 

Evangelho  - Lc 16.19-31     

Reflexão         Pr. Victor Siqueira  

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto - Por um pedaço de pão (Cancioneiro 39)  
                 De Joelhos (Cancioneiro 45) 

DEDICAÇÃO 
Canto – Plena consagração (HE 183)    
                Agradeço-te, Senhor (Cancioneiro 30) [Noite] 
 

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, 25 de setembro de 2022 

26º Domingo do Tempo comum 



 

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. 
 
VILA MIMOSA: O projeto NAVI (Núcleo de 
Acolhimento da Vila), 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. Nisso tudo, Deus é louvado! 
 
FÉRIAS DA LUCILENE: A Lucilene, secretária da nossa 
igreja, está de férias em setembro. Mas, o contato 
com a igreja pode ser feito normalmente pelo 
Whatsapp (21) 98489 8588. 

CULTO DA NOITE: Para quem está lendo o boletim 
antecipadamente: nesse domingo mesmo, dia 25.09, 
também teremos celebração vespertina às 18h00. A 
ideia é fazermos cultos vespertinos esporádicos para 
percebermos como nos adaptaremos a esse retorno. 
Vamos convidar amigos, amigas e familiares! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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: 25.09 Ana Carolina 
Giordani Duarte e Juliana de Barros Costa 26.09 Carlos 
Diego Crisóstomo Lima e Eula Maciel Cokell 27.09 Ágata 
Meireles Gouvea e Cecília Maria da Fonseca Lessa 28.09  
Laura Leite Vidal e Moema Araújo Lima Casares. Um 
grande abraço da ICI! 

 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 


