
 IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 
Pastores:  Edson Fernando de Almeida 

            Leni Maria H. de Gusmão 

Leonardo Amorim 

Pedro Vieira Veiga 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não 

permitiste que os meus inimigos se regozijassem con-

tra mim”. 

(Salmo 30.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo 04 de julho de 2010 
14º Domingo Comum 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Litania do Salmo 23 

Dirig: O Senhor é meu pastor, nada me faz falta.  

Congreg: Em verdes pastagens me faz repousar; para 

fontes tranqüilas me conduz, 

Dirig: Ele restaura minhas forças. Ele me guia por bons 

caminhos, por causa do seu nome. 

Congreg: Embora eu caminhe por um vale tenebroso, 

não temerei o mal, pois junto a mim estás; teu bastão e 

teu cajado me deixam tranqüilo. 

Dirig: Ainda que eu esteja diante dos meus inimi-

gos/conflitos, preparas-me uma mesa; unges-me a cabe-

ça com óleo e minha taça transborda. 

Todos: Sim,  bondade, beleza e misericórdia  me acom-

panham todos os dias da minha vida. E regressarei à  a 

casa do Senhor  todos os dias da minha vida.  

   . Canto:  “Louvor e glória”  HE 111              

   . Oração 

 

CONFISSÃO 

   . Solo 

   . Litania – 1 Jo 3: 16-18 

Dirig: Compreendemos o eu é o amor, porque Jesus deu 

a sua vida por nós; portanto, nós também devemos dar a 

vida pelos irmãos. 

Congreg: Se alguém possui os bens deste mundo e, ven-

do o seu irmão em necessidade, fecha-lhe o coração, 

como pode o amor de Deus permanecer nele? 

Todos: Filhinhos, não amemos com palavras nem com a 

língua, mas com obras e de verdade. 

   . Canto: “Hora Bendita” HE 91 

   . Oração silenciosa 

 

LOUVOR E GRATIDÃO (Noite) 

   . Motivos de agradecimento 

   Espiritualizando  (Joeblackvan) 

Esse movimento  

que é Espírito e vento 

leva-me além 

 

 

 

 

 Esse sentimento 

que é Cristo, samba e centro 

creia que isso é Deus. 

Espiritualizar é encantar 

Espiritualizar é se engajar 

E ir prá uma missão  

que é cantar 

E ir prá uma missão que é amar. 

 

EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: 2 Rs 5.1-14, Gl 6.(1-6) 7-16, Lc 10.1-

11, 16-20. 

   . Mensagem 

 

EUCARISTIA 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Litania -  Jo 10  

Dirig: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas 

ovelhas. O mercenário, que não é pastor  e as ovelhas não 

são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai 

correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. 

Congreg: O mercenário foge porque trabalha só por dinhei-

ro, e não se importa com as ovelhas. 

Todos: Eu sou o bom pastor: conheço as minhas ovelhas, e 

elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conhe-

ço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 

Deste modo nós não amamos esse pobre Jesus de Nazaré, 

porque Ele venceu ou deixou o mundo atrás de si, mas por-

que sua maneira de estar aí como pessoa-para-outras-

pessoas acerta o nosso coração profundamente... O seu cha-

mado vem junto!, segue-me!, nos puxa para dentro de Deus.  
Dorothee Sölle 

   . Canto:  “Plena Consagração” HE 183 

   . Recolhimento das ofertas 

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

   . Agradecimentos finais e avisos 

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém 

 

 


