
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o 
Rochedo da nossa salvação”. 

 
 
 
 
 

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 

Domingo, dia 23 de março de 2014. 
3º Domingo na Quaresma 

LITURGIA 
 
ADORAÇÃO  
   . Prelúdio  
   . Coral da ICI  
   . Chamada à adoração {1 Co. 12:4-7, 27} 

Oficiante: Em nome do Eterno,  Pai/Mãe, e do Filho, e 
do Espírito Santo, reunimo-nos como povo de Deus e 
Igreja de Jesus Cristo, para celebrar o nome daquele que 
nos chamou. Façamo-lo com alegria e entusiasmo, pois 
Deus nos concede dons e ministérios a fim de que reali-
zemos o seu serviço no mundo. 
Dirig:  Há diferentes dons, 
Povo: Mas é o mesmo Espírito que os concede. 
Dirig: Há diferentes maneiras de servir a Deus, 
Povo: Mas é o mesmo Senhor que é servido por todos. 
Dirig:  Pessoas diferentes atuam de diversas maneiras  
Povo: Mas é o mesmo Deus quem realiza o seu propósi-
to, através de todos. 
Dirig: Os dons do Espírito são concedidos a cada um, 
Povo: A fim de utilizá-los para o bem comum. 
Dirig: Juntos, nós somos o corpo de Cristo, 
Todos: E, individualmente, somos membros desse corpo 
      . Canto: “Louvor ao Trino Deus”   HE 104 
        
CONFISSÃO 
   . Leitura do Salmo  95 {p. 820} 
   .  Solo 
   . Prece  {Michel Quoist / Há dois amores somente} 

Este dia,  Mãe amorosa, 
que nos reúnes com tanto carinho, 
Te pedimos que nos ajudes a amar. 
Faze que, por meio de nossos diferentes dons 
Penetre no mundo 
O amor verdadeiro. 
Um pouco, em todos os meios: 
Em todas as sociedades, 
Em todos os sistemas econômicos, 
Em todos os sistemas políticos, 
Em todas as leis, 
Em todos os contratos, 
Em todos os regulamentos. 
Que ele penetre nos escritórios, 
Nas fábricas, 
Nos bairros, 

 Nas casas,  
Nos cinemas, 
Nas festas, 
Que ele penetre nos coração dos homens 
Para que não esqueçam 
Que a luta por um  mundo melhor 
É uma luta de amor, 
A serviço do amor. 
   . Canto: Vaso de bênção”  HE 180  {manhã} 
   . Momentos de louvor 
 
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

   . Leituras bíblicas: Êxodo 17.1-7 {p. 99}, Romanos 5.1-11 
 {p. 1483}, João 4.5-42 {p. 1391}. 
  . Leitura do Evangelho:  João 4.5-42 
  . Mensagem  

        
EUCARISTIA 
   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 
   . Consagração dos elementos 
Celebrante: Nós te louvamos, Senhor! 
Comunidade: Nós te louvamos e agradecemos porque, na 
simplicidade desta Santa Refeição, nos lembras todo o misté-
rio da Tua Graça e mostras a beleza da Tua Igreja. Agora, 
iluminados pelo Teu Espírito, partilhamos um pouco do muito 
que de Ti temos recebido. 
Celebrante: Alegrem-se! Alegrem-se. Não, porém, sozinhos. 
Recusem toda alegria que machuca os outros. 
Não comam toda a comida nem bebam toda água, 
Se outros estão com fome e sede. 
Fujam das riquezas que possam isolar vocês; do poder que os 
envaidece;  
Da liberdade que produza escravos. E Deus estará com vocês.  
E Deus será a grande alegria de vocês. 
   . Pai Nosso e Partilha 
    
CONSAGRAÇÃO E DESPEDIDA 
Mas aquele que beber da água que eu lhe der  nunca terá 
sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a 
jorrar para a vida eterna.  Jo 4:14 

   . Recolhimentos das ofertas 
   . Canto: “Despedida” HE 498 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos”. Amém. 
   . Bênção final  e  Tríplice Amém. 
 



 


