
 

 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 
Pastores: Reverendo Edson Fernando de Almeida 

ReverendaLeni Maria H. de Gusmão 

Rua Joana Angélica 203 – Ipanema 

Rio de Janeiro – RJ 

Cep 22420-030 

Fone/Fax (21) 2287-8144 

E-mail:icirio@uol.com.br 

Homepage da ICI: www.icirio.cjb.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 “Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde 

as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar, e 

tudo o que nele há, vós, ilhas, e seus habitantes”. 

(Isaías 42.10) 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper 

Refornanda 

 

Domingo, 12 de janeiro de 2003 

Batismo do Senhor 
LITURGIA 

 

CONVITE À ADORAÇÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 29 

   . Canto:  “Louvor e glória”  HE 111 

   . Oração 

 

MOMENTO DE CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Marcos 1:4-11 

   . Solo 

   . Momentos de silêncio 

   . Oração: 

“Deus da vida 

todos estes anos Tu tens sido fiel para conosco 

mesmo quando não temos sido fiéis para Contigo. 

Nos deste de presente o universo, 

Nos deste de presente nossos amigos, nosso próxi-

mo, 

Nos deste de presente a vida. 

Mas nós temos construído muros que nos separam 

Como se não fôssemos teus filhos. 

Por que não voltarmos a Ti, Deus da graça? 

Por que preferimos o medo ao gozo da Tua presen-

ça?” 

     Senhor, ao mirar-te o rosto 

     Reconhecemos o que somos. 

   . Canto: “Comunhão Preciosa” HE 387 

   . Palavras de Consolo 

“Nosso Deus dará força e verdade a cada geração. 

O Deus de nossa salvação nos levará ao Monte San-

to, à morada de todo bem.” (Sl 43.3) 

 

 MOMENTOS DE LOUVOR 

“No meio dos louvores Deus habita” 

Banda: ‘Carimbo da Paz’ 

 

 MOMENTO DA PALAVRA 

   . Leitura bíblica 

   . Mensagem:  Rev. Alexandre Marques Cabral 

                          

MOMENTO DA COMUNHÃO 

   . Consagração dos elementos 

   . Oração: 

“Toda glória seja a Ti, 

pelo dom de Teu Filho, 

luz em meio às trevas e 

esperança do mundo, 

a quem Tu enviaste para 

trazer liberdade aos cativos 

e sonho aos cansados. 

Junto aos pastores e 

aos anjos cantores, 

permite-nos louvar Teu nome 

e contar a todos Sua história, 

a fim de que todos acreditem 

e se alegrem e reconheçam 

Teu grande amor. 

Por Jesus Cristo, nosso Senhor.” 

Amém. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

MOMENTO DE CONSAGRAÇÃO E DESPE-

DIDA 

“Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim” 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Canto: “Vencendo Vem Jesus!  HE 312 

   . Oração de Consagração 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção Final  

   . Tríplice Amém. 

 


