
Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 31 “Perdão, Senhor” 

             Cancioneiro 40 “Convite ao Compromisso”  

 

CONSAGRAÇÃO 
 

Que a ansiosa espera da criação 
Se satisfaça com a nossa vida 

Revelando a luz potente de vida 
Da vida inesgotável de Cristo em nós 

{Jakler Nichele} 
 

Canto: HE 296 “Eis-me convosco” 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 
Benção Final e Tríplice Amém 

Coro MW “Que Deus te abençoe e guarde”  
 

 
 

Cinquenta e seis anos são passados desde que um grupo 

de homens e mulheres destemidos, tomados pelo  

sonho de uma experiência de fé libertária e amorosa,  

entregaram-se à construção do que hoje chamamos de  

Igreja Cristã de Ipanema. 
{adaptado de Edson Fernando} 

 

Igreja Cristã de Ipanema 
Ecclesia reformata et semper reformanda 

 

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

Pastores:  Bruno Oliveira Leni Maria H. de Gusmão 
 Edson Fernando de Almeida (licenciado) 
 

Pastor Emérito: Jonas Neves Rezende (in memorian) 
 

Domingo, 19 de agosto de 2018 

Celebração dos 56 anos da ICI 

  
“Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome,  

porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará.” {Sl 34.10} 



ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro Myrza Wanderley “Magnificai” 
 

Pai, ajuda-me 
Se de fato minha prece não é só loucura. 
Aplaina meus caminhos traiçoeiros 
Como areia movediça 
Liberta-me de minha liberdade 
Que parecia me prometer o pódio 
Mas só me armou ciladas até aqui 
Restaura a minha identidade que se exalou 
Silenciosa e vencida como uma bolha de sabão 
Nem sei mais quando. 
Pai, ajuda-me 
Se de fato minha prece não é só loucura. 

                                                                    {Jonas Rezende} 
 
Canto: HE 121 “Exaltai o Senhor” 
      

CONTRIÇÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 111 {pg. 836} 
Solo/Coro “Lança o teu fardo” 
Momentos de silêncio 

 
Ó Tu, que és a luz do meu desejo, 
Eu Te agradeço pela incomparável alegria 
De saber que ouves a voz dos que Te buscam 
Tanto quanto ouves o silêncio 
Daqueles que nem conseguem dizer o Teu nome. 
Perdoa nossa dureza de coração, 
Amolece nossos ódios, 
Curas as feridas da nossa arrogância 
E faze-nos humildes: 
Homens e mulheres que não se envergonham de pedir. 
Pedem não porque querem adequar o mundo 

Aos seus pequenos quereres, 
Pedem porque se sabem frágeis, 
E nesta condição encontram a grandeza do Teu amor.  

                                                                                  {Edson Fernando} 

 
Canto: HE 81 “Amparo Divino” 
 
Momentos de Louvor: (noite) 

Cancioneiro 25 “Jesus em tua presença” 
Cancioneiro 20 “Celebração e serviço” 

 

 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas: João 6.51-58 {pg. 1395}; 
                             I Reis 2.10-12; 3.3-14 {pg. 465}; 
                               Provérbios 9.1-16 {pg. 874}; 
                               Salmo 34.9-14 {pg. 767}; 
                               Efésios 5.15-20 {pg. 1546} 
Mensagem 
Coro MW “Cristo se tornou” 
Convite à mesa 
 

Repartir a vida 
 

Até que Ele venha... 
O pão é seu corpo que nos alimenta, 

O vinho é seu sangue que nos acalenta. 
É preciso fazer descer da cruz 

 o que em nós está caduco e morto; 
É preciso olhar de frente, sepultar 

 e nos despedir para que uma nova vida 
 possa se expandir. 

A liberdade de ser pão partilhado 
 passa pela coragem de morrer e ressuscitar. 

Sepultar toda futilidade e egoísmo, 
 e ressuscitar a na esperança  

daquele que se fez pão por nós. 
{Bruno Oliveira} 


