
  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Esperei confiantemente pelo Senhor; ele se inclinou 

para mim e me ouviu quando clamei por socorro”. 

(Salmo 40.1) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 26 de janeiro de 2014. 

3º Domingo no Tempo Comum 
 

 

LITURGIA 

 

Prelúdio  

   . Solo 

Único  

Quando me chamas 

Por meu nome, 

Nenhuma outra criatura  

Volta para Ti o seu rosto, 

Em todo o universo 

 

Quando Te chamo 

Por Teu nome,  

Não confundes minha voz 

Com nenhuma outra criatura 

Em todo o universo. 
(Benjamin González Buelta, jesuíta espanhol)  

   . Canto:  Louvor e Glória – HE 111 

 

CONFISSÃO  

   . Leitura bíblica: Salmo 40.1-11 {p. 773} 

   . Solo 

   . O Teu Jardim 

...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. 
(Da obra de Jonas Rezende: “Quando a noite já vem”) 

Canto: O Lírio dos Vales HE 286 

 

 

  

MOMENTO DE LOUVOR  (Noite) 

 

EDIFICAÇÃO  

   . Leituras Bíblicas: Is 9.1-4 {p. 934}; 1 Coríntios 1.10-

18 {p. 1409}, Mateus 4.12-23 {1248}. 

   . Mensagem  

 

COMUNHÃO  

Convite à mesa 

Comunhão Eucarística 

Recebi, Senhor, esta Hóstia total, que a criação, emoci-

onada ao vosso encanto, vos apresenta nesta nova auro-

ra. Este pão, fruto de nosso esforço, por si mesmo, bem 

o sei, nada mais é que uma imensa desagregação. Este 

vinho, nossa dor, nada mais é, infelizmente, que bebida 

dissolvente. Mas no fundo desta massa informe, colocas-

tes – tenho certeza, pois o sinto – um irresistível e santi-

ficador desejo que nos leva a gritar, desde o ímpio ao 

crente: Senhor, fazei-nos um. (Teilhard de Chardin). 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu 

saiba palavras de conforto à pessoa abatida;  

Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, 

para prestar atenção como um discípulo. (Is. 50.4) 

   . Canto: Mãos ao Trabalho! HE 431 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção Final 

   . Tríplice Amém. 

 

 

 


