
ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Coral ICI    Pela graça e primor 
 

Acolhida e Abertura 

Em 23 de agosto de 1963, foi proclamada a organização da 
então Igreja Presbiteriana de Ipanema. Os fundadores, 

sem levar em conta suas razões ou suas diferenças 
pessoais tinham em comum o grande desejo de viver um 
cristianismo mais atuante, simples e objetivo. Em 18 de 
julho de 1965, surge a proposta para que a então Igreja 
Presbiteriana de Ipanema, adquirisse o imóvel da Rua 

Joana Angélica, 203. A nossa saudosa pastora Leni 
Gusmão escreve: “De mãos dadas fizemos um concerto 

com Deus. A nova sede seria para 
 “Louvar e servir e louvar em serviço”. 

Leitura   
Salmo 105.1-5 

1 Rendei graças ao SENHOR, invocai o seu nome, 
fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos. 

2 Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; narrai todas as suas 
maravilhas. 3 Gloriai-vos no seu santo nome; 

alegre-se o coração dos que buscam o SENHOR. 
4 Buscai o SENHOR  e o seu poder; buscai 

perpetuamente a sua presença. 

5 Lembrai-vos das maravilhas que fez, 

dos seus prodígios e dos juízo dos seus lábios. 
 

Canto   Convite à liberdade   (Cancioneiro 112) 

ORAÇÃO 

Agradecimentos e pedidos  
 

Canto    Orar é amar   (Cancioneiro 58) 
 

Momento de silêncio 

 Leitura 
A nossa pouca fé 

E nós, Senhor? Não tememos dizer-Te 
Que nos encontramos, agora,  

como os Teus primeiros discípulos. 
A nossa fé é companheira da parca disponibilidade, da 

rigidez de coração, da dureza, 
 da incapacidade de Te compreender. 

Repreende-nos, Senhor, para que o nosso coração possa 
acolher-Te! Faze com que não nos amedrontemos 

da nossa dureza de coração, mas que, perseverando na 
oração, possamos colher os sinais da Tua presença. 

(Cardeal Carlo Maria Martini) 

LOUVOR 
 

Canto   Xote da Vitória  (Cancioneiro 93) 
              Renovados de dia em dia (Cancioneiro 108) 
 

PALAVRA 
 

Evangelho      Lucas  12. 49-56 

Reflexão         Pr. Victor  Siqueira 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto   Convite ao compromisso  (Cancioneiro 40) 

DEDICAÇÃO 

Canto    Serviço do Crente (HE 404) 

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, 14 de agosto de 2022 

20º Domingo do Tempo comum – Mês de Aniversário da ICI 



 
 

APRESENTAÇÃO DO CORO: No próximo domingo, 
21/08, teremos apresentação especial do coro da 
igreja. Os/as nossos/as coristas, sob a regência de 
nossa querida Claudia Feitosa, estão se dedicando 
muito para preencher ainda mais de beleza o nosso 
culto a Deus. Será um domingo especial, portanto, 
vamos convidar nossos/as familiares e amigos/as! 

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! Em breve, traremos mais informações. 

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 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: 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  
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depositada na conta bancária (Bradesco – agência 0213 CC 
58922-5 – CNPJ  30.124.747/0001-12). Também podem 
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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: 15.08 Eduardo 
Monteiro Wanderley e Samira FArid Ismail 16.08 Julia 
Spiegel de Almeida 17.09 Alice Iglesia Croccia 18.08 
Angela de Macedo e Silva Amaral, Carlos Alexandre 
Vasconcelos Rego e Sergio Maranhão Carijó. Um grande 
abraço da ICI! 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 


