
 

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 
 

Pastores: Bruno Dias Oliveira    e   Samuel de Oliveira G. P. Pádua 

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 
 

Página 
www.igrejacristadeipanema.org.br 
 

Acesse nosso canal no Youtube 
 

 Domingo, 27 de janeiro de 2019 
3º Domingo do Tempo Comum 

 

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 

Ó grande Espírito, o Teu sopro infunde vida 
ao mundo inteiro e a cada ser do universo. 
Tua voz se ouve no vento que assobia, 
o Teu cheiro nas flores e no capim molhado. 
Precisamos de Tua beleza e Teu encanto. 
Dá a todos os seres que Te buscam, sabedoria, 
dá-nos olhos capazes de Te perceber 
no menor dos seres e a cada passo do dia. 
Faze-nos Te descobrir no calor de um dia fatigante 
e no trabalho cotidiano que fazemos. 
Dá-nos Tua capacidade de visão 
para que possamos entender melhor o que vivemos. 
Faze-nos estar em Tua presença com mãos limpas 
e olhos atentos, para que, quando a vida adormecer, 
como o poente, nosso ser mais íntimo de Ti se 
aproxime, e sem temor, o nosso ser se funda 
ao Teu ser. 

{ Oração de um chefe indígena dos EUA } 
 

 
Canto: HE  65   “Vem, Espírito Divino”  

 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo  19  {pg. } 

Momentos de silêncio 
Tudo o que vive é pulsação do sagrado. 
As aves do céu, os lírios dos campos... 
Até o mais insignificante grilo, no seu cricri rítmico, 
é uma música do Grande Mistério. 
É preciso esquecer os nomes de Deus 
que as religiões inventaram 
para encontrá-lo sem nome no assombro da vida. 

 
{Rubem Alves} 

 

Momentos de Louvor: (noite) 
Cancioneiro  14  “Espírito do Trino Deus” 
Cancioneiro  90  “Brilha, Jesus” 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Lucas 4.14-21 {pg.  } 
Mensagem 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
Se meus joelhos não doessem mais 
Diante de um bom motivo que me traga fé 
Pra tentar ser feliz 
Às vezes eu falo com a vida 
Às vezes é ela quem diz 
Qual a paz que eu não quero 
 
Faltou luz, mas era dia.  
O sol invadiu a sala. 
O som das crianças brincando nas ruas, 
como se fosse um quintal. 
A cerveja gelada na esquina, 
como se espantasse o mal. 
Cores escondidas nas nuvens da rotina... 
Pra gente ver,  
por entre prédios e nós, 
o que sobrou do céu. 
 
O mar escuro trará o medo 
Lado a lado com os corais mais coloridos 

{Trechos de versos do poeta e músico Marcelo Yuka} 
 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro  36 “Buscai primeiro o reino de 
                                            de Deus” 
                        Cancioneiro  39   “Por um pedaço de pão”              
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Decreto a partir de hoje reciprocidade 

A todo bom sentimento construído. 
Que todo bem seja gratidão 
E todo amor correspondido. 

 { Mathorino Júnior } 
 

Canto: HE 98  “Graças dou por esta vida”    
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


