
 

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   
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• 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, 04 de novembro de 2018 
30º Domingo do Tempo Comum 

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Cristo, Senhor” 
 

O que te peço, Senhor, é a graça de ser. 
Não te peço sapatos, peço-te caminhos. 
O gosto dos caminhos recomeçados, 
com suas surpresas e suas mudanças. 
Não te peço coisas para segurar, 
mas que as minhas mãos vazias  
se entusiasmem na construção da vida. (...) 
Mesmo quando não posso ou quando não tenho, 
sei que posso ser, ser simplesmente. 
É isso que te peço, Senhor: 
a graça de ser de novo.  

{José Tolentino Mendonça} 
 

Canto: HE 82 “Invocação” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 119.1-8 {pg. 840} 
 

Solo/Coro MW “Buscai a Deus” 
 

Momentos de silêncio 
 

...Procuro o Céu e apenas vejo o forro 
do meu quarto tão frio e já desfeito 

é quando o amor divino como um jorro 
invade-me qual nunca havia feito. 
Tua voz faz tremer a minha cama 

e acende dentro de mim a eterna chama 
que queima como a fúria de um vulcão. 

Sei então mais alegre que assustado 
Que todo entendimento é limitado 

e o jardim que escolheste é o coração. 
{Jonas Rezende, em Quando a noite já vem} 

 
Canto: HE 91 “Hora Bendita” (manhã) 
 

Momentos de Louvor: (noite) 
Cancioneiro 96 “Nós e a providência” 
Cancioneiro 81 “Salmo 96” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Marcos 12.28-34 {pg. 1320} 
Mensagem 
 

Coro MW “Mostra amor” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 
 

Juntar o canto, o cálice, o cravo! 
Calar a flor que tortura! 

Juntar o verso, a verdade, a vida! 
Tecer o céu pelas ruas! 

Juntar o sol, o suor, a semente! 
Ouvir a flor que se abre! 

Juntar o pão, o peixe, o povo! 
Multiplicar o milagre! 

Juntar a rima, o remo, a rede! 
Pescar a paz dessa raça! 

Juntar a estrela, a estrada, a esperança! 
Buscar Belém pela praça! 

Juntar a cruz, a coroa, o calvário: 
Crucificar a violência! 

Juntar o palco, o poeta, o profeta: 
Ressuscitar a essência! 

 

Pai Nosso e Partilha  
Canto: Cancioneiro 113 “Cada instante” 

Cancioneiro 37 “Palavra” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Que o caminho seja brando a teus pés, 
o vento sopre leve os teus ombros. 

Que o sol brilhe cálido sobre tua face, 
as chuvas caiam serenas em teus campos. 

E até que de novo nos vejamos, 
que Deus te guarde na palma de sua mão. 

{benção irlandesa} 
 

Canto: HE 183 “Plena consagração”  
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém 
 


