
  

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 
Pastores:  Edson Fernando de Almeida 

            Leni Maria H. de Gusmão 

Leonardo Amorim 

Pastor Emérito: Jonas Neves Rezende 

Rua Joana Angélica 203 – Ipanema 

Rio de Janeiro – RJ 

CEP 22420-030 

Fone/Fax (21)2287-8144 

E-mail: icirio@uol.com.br 
Blog:igrejacristadeipanema.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Reina o Senhor; tremam os povos. Ele está entroni-

zado acima dos querubins; abale-se a terra.”. 

(Salmo 99.1) 

   

 

 
 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 02 de março de 2014. 
TRANSFIGURAÇÃO 

 

  LITURGIA 

  

INVOCAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 
Um novo dia está diante de nós   (Walter Rauschenbusch) 

 

Mais uma vez um novo dia está diante de nós, nosso Pai. 

Ao sairmos para o nosso trabalho, 

E ao tocarmos com as nossas mãos 

As mãos e a vida de nossos companheiros, 

Faze de nós, pedimos-te, 

Amigos de todo mundo. 

Salva-nos de entristecer um coração 

Com uma palavra de raiva 

Ou com um ódio secreto. 

Que não arranhemos o amor-próprio de ninguém 

Como nosso desprezo ou malícia. 

Ajuda-nos a alegrar, com nosso afeto, 

Aqueles que estão sofrendo; 

E a animar os que estão abatidos, com a nossa esperan-

ça, 

E a fortalecer em todos 

O sentido do valor e da alegria da vida. 

Salva-nos de veneno mortal da arrogância de classe. 

Permite que possamos olhar todas as pessoas face a 

face, 

Com os olhos de um irmão. 

Se alguém necessitar de nós, 

Permite que o ajudemos sem relutância, se for possível. 

E que possamos nos alegrar 

Porque temos em nós este dom 

De servir os nossos companheiros 

 

   . Canto: “Invocação” HE 75 

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 2 {p. 743} ou Salmo 99 {p. 822} 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

   . Prece:  

Dá-nos a graça, ó eterna Bondade, de não nos escon-

dermos de Ti. Que Tua presença convide-nos à verdade, 

à transparência, à luz. Sustenta-nos em nossos momen-

tos de tristeza e dá-nos paciência em meio aos misté- 

  

rios diante dos quais a vida nos coloca. Revela-nos a grande-

za da bondade e do amor que são o sustento de tudo o que 

existe. Faze com que aceitemos alegremente a nossa condi-

ção de filhos de uma mesma fonte e irmãos de todas as outras 

tuas criaturas. Por Jesus Cristo. Amém. 

  . Canto: “Fortalece a tua Igreja” HE 204 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Êxodo 24.12-18 {p. 109}, 2 Pedro 1.16-21 

{p. 1610},  Mateus 17.1-9 {p. 1272}. 

   . Mensagem 
 

COMUNHÃO 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

Obrigado! {Laís Campos Moser} 
 

Obrigado, Senhor, 

Por este dia abençoado que nos deste. 

Obrigado, Senhor,  

Pela linda natureza que criaste. 

Obrigado, Senhor, 

por esta bela vida que ganhamos. 

Obrigado, Senhor, 

Pelo amor que tu tens por nós. 

Pedimos-te, Senhor, 

que  haja mais comida em nossas mesas. 

Pedimos-te, Senhor 

Perdoa nossas falhas cometidas. 

Pedimos-te, Senhor, 

Faze que a cada dia sejamos melhores. 

Obrigado, Senhor. 

Amém. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso e partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te al-

cançarão todas estas bênçãos: Bendito serás na cidade e no 

campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, 

bendito o teu cesto, bendito serás ao entrares, e bendito ao 

saíres. Dt. 28:2-6. 

   . Canto: “A Mensagem Real” HE 427 

   . Recolhimento e consagração das ofertas 

Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu To damos. Amém. 

  . Avisos e agradecimentos 

  . Bênção final e Tríplice Amém. 
 


