
 

Igreja Cristã de Ipanema 
Uma igreja sem paredes  (organizada em 1962) 
 

Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 
Telefones: (21) 2287 8144 / (21) 98489 8588 
 

Pastor Efetivo: Bruno Dias Oliveira 

Pastores Eméritos: Jonas Neves Rezende (in memorian) 
 Leni Maria Hoeschl de Gusmão, Edson Fernando de Almeida 

• ICI NA INTERNET • 
 

E-mail 
 

secretariaici203@gmail.com 
 

Facebook 
 

fb.com/igrejacristadeipanema 
fb.com/meditacaocristaici 

 

Acesse nosso canal no Youtube 
 

 Domingo, 26 de janeiro de 2020 
5º Domingo do Tempo Comum 

 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Viva você em mim, Deus santo. 
Eu não gostaria senão  
de estar presente e viver através de você. 
Quero deixar-me, libertar-me. 
Eu gostaria de abrir-me e manter-me a mim  
mesmo aberto diante de você e para você. 
Atue de tal modo em mim que você seja minha vida. 
Seja em torno de mim de tal maneira 
que você seja o meu mundo. 
Ó Verdade maravilhosa, {...} 
Seja a luz do meu coração! 

{Agostinho de Hipona} 
 

Canto: Cancioneiro 90 “Brilha, Jesus” 
 
 

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 27.1,4-9 {pg.761} 

Solo 
Momentos de silêncio 
 

A compaixão não é ter pena dos outros,  
olhando-os de fora ou de cima para baixo. 
Com-paixão é a capacidade de compartir  
a paixão do outro. 
O terrível do sofrimento não é tanto  
o sofrimento em si, mas a solidão nele,  
sem uma mão que se estende para ajudar,  
sem um ombro que se oferece para apoiar.  
Pela compaixão nunca deixamos  
a pessoa sofrer sozinha; 
sofremos juntos,  
caminhamos juntos,  
mas também nos aliviamos juntos 
e nos libertamos juntos. 

{Leonardo Boff} 
 

 

Momentos de Louvor  
“Dia Branco” (Geraldo Azevedo)  
Cancioneiro 95“Foi Deus que fez você” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Mateus 4.12-23 {pg.1248} 
 I Coríntios 1.10-18 {pg. 1499} 
 Isaías 9.1-4 {pg.934} 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Nos quarenta anos em que peregrinou pelo deserto, o 
povo de Israel, segundo conta a estória, foi alimentado 
por um alimento que caía dos céus durante a noite. As 
pessoas tinham permissão para colher desse alimento, o 
maná, na medida de suas necessidades. Só para o dia. 
Alguns, com medo de que o maná não caísse no dia 
seguinte, colheram em dobro, por via das dúvidas... 
Mas, quando foram comer o maná poupado, viram que 
ele estava apodrecido, cheio de bichos. Talvez isso 
queira dizer que a vida há de ser colhida diariamente.  
Quem deseja economizar o hoje para o amanhã fica 
com a vida apodrecida nas mãos. 

 

{Rubem Alves} 
 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 47 “Comunhão” 
 Cancioneiro 23 “Canção da chegada” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Quando aprisionamos as coisas e as pessoas, 
nos convertemos em carcereiros,  

que também têmque estar no cárcere 
para que não se lhes escape nenhum preso. 

Quando deixamos voar o pássaro, rodar o ouro,  
e afastar-se os seres que mais amamos,  

vivemos livres para ir a qualquer lado e estrear 
futuro onde apareça o Reino. 

{Luiz Gonzáles Buelta} 
 

Canto: Cancioneiro 60 “Momento novo” 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 

 


