
  

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 
Pastores:  Edson Fernando de Almeida 

            Leni Maria H. de Gusmão 

Leonardo Amorim 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; nos 

teus lábios se extravasou a graça; por isso, Deus te 

abençoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 2 de setembro de 2012. 
Cinquentenário da ICI 

22º Domingo Comum 

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Preludio 

   . Coro da ICI  {noite} 

   . Solo 

   . Ó Tu!  {Gregório Nazianzeno} 

Ó tu que estás para além de tudo, 

Como pode a palavra cantar-te louvores 

Se não há palavra que pode expressar-te. 

(…) a Ti se eleva  o hino silencioso 

Dos que  percebem  a tua complexidade 

Só por ti tudo existe. 

Tudo tende a ti como uma totalidade.  

Tu és o fim de todas as coisas, 

Tudo és Uno e Todo e és o Nada também. 

(…) Ó tu que tens todos os nomes,  

Como deverei chamar-te? 

Tu és o unico inominável 

Que mente celestial poderá penetrar em teu véu 

Que está além das nuvens?  

   . Canto: “Palavra Vivificante” HE 144 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 45.1-2, 6-9 

   . Solo 

   . Coro da ICI  {noite} 

   . Confissao {Carlos Drummond de Andrade} 

Não amei bastante meu semelhante, 

não catei o verme nem curei a sarna. 

Só proferi algumas palavras, 

melodiosas, tarde , ao voltar da festa. 

Dei sem dar e beijei sem beijo. 

(Cego é talvez quem esconde os olhos 

embaixo do catre.) E na meia-luz 

tesouros fanam-se, os mais excelentes. 

Do que restou, como compor um homem 

e tudo o que ele implica de suave, 

de concordâncias vegetais, múrmurios 

de riso, entrega, amor e piedade? 

Não amei bastante sequer a mim mesmo, 

contudo próximo. Não amei ninguém. 

Salvo aquele pássaro -vinha azul e doido- 

que se esfacelou na asa do avião. 

   . Canto: “A Excelência do Amor” HE 394 

   . Momentos de silêncio 

   . Louvor 

 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas: Ct 2.8-13, Tg 1.17-27, Mc 7.1-8, 14-14, 21-

23 

   . Mensagem    manhã:  Rev Edson Fernando 

                            Noite:  Rev. Jonas Rezende 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Prece ao Pai  {Carlos Alberto Rodrigues Alves} 

PAI, na paixão maior, no céu eterno 

nos geraste e nos acalentaste 

ESTÁS NOS CÉUS do sol e da lua, do chão e da rua 

SANTIFICADOS sejam teus braços 

que entre abraços 

faz-nos de seres solitários teus seres solidários 

VENHA A NÓS O TEU REINO 

presente em nossas saudades e utopias 

carentes de afetos e de alegrias 

SEJA FEITA A TUA VONTADE 

de Pai que se apaixona 

que se alimenta da ternura mãe que se emociona 

O AMOR NOSSO DE CADA DIA 

faz-nos viver tão terna e eternamente 

no corpo, na alma e na mente, 

dia-a-dia infinitamente 

E NÃO NOS DEIXES CAIR EM TENTAÇÃO 

de fazer qualquer coisa sem paixão 

sem ouvir as razões do coração 

MAS LIVRA-NOS DO MAL 

da omissão, da apatia e dos desencantos 

da opressão, da antipatia e dos horrores tantos 

POIS TEU É O REINO 

Do Bem, do Bom e do Belo 

O PODER 

que dá vida e para a Vida nos convida 

E A GLÓRIA 

que entre tantas lutas inglórias 

faz-nos serem tuas nossas histórias 

para sempre e sempre 

   . Consagração dos elementos e partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Tudo vem de Ti Senhor, e do que é teu to damos. Amém. 

   . Canto: “Ceifeiros do Senhor” 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e tríplice amém. 

 

 

 


