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“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 Refor-
manda 

Domingo 27 de dezembro de 2009 
Celebração da passagem do ano 

 

ADORANDO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão n(manhã) 

   Viva a vida! {letra: Crisóstomo, musica: Milionário e José Rico} 

Quebrei a taça da amargura  

Atirei seus pedaços ao vento 

Gritei bem alto: viva a vida!... 

Só o amor vale tudo na vida 

Só o amor é a inspiração 

Sem amor a esperança é perdida, 

Por amor escrevi esta canção 

   . Canto: Graças dou  {do cancioneiro da ICI nº 66} 

 

AGRADECENDO 

   . Leitura bíblica: Salmo 100 

   . Solo: Lizette Pinhão (manhã) 

   . Antífona de Ação de Graças 

(A congregação participa cantando as estrofes do hino nº 

92 do HE) 

Oficiante: Graças Te damos, Senhor, pelo ano que pas-

sou. Graças pelas dádivas preciosas que nos deste, pelo 

ar que respiramos, pelo chão que pisamos, pelo céu que 

nos cobriu e cobre com o azul do manto de Tua misterio-

sa presença. 

Congreg: (cantando) 1
a
. estrofe 

Oficiante: Graças pelo grande corpo do Universo, Gaia, 

nossa mãe, que nos nutriu e nutre, mesmo sofrendo tan-

tas agressões desses que se querem chamar Teus filhos. 

Graças pelo corpo precioso que nos deste, pelas inúme-

ras ressurreições que experimentamos a cada dia. 

Congreg: (cantando) 2
a
. estrofe 

Oficiante: É maravilhoso, Senhor, saber que fomos con-

solados em nosso choro, fomos levantados em nossas 

quedas, fomos amados mesmo quando demos lugar ao 

desamor, fomos encantados pelo Espírito quando nada 

mais tinha sentido para nós. 

Congreg: (cantando) 3
a
. estrofe 

Oficiante: Graças Te damos Senhor, pela existência da 

Igreja Cristã de Ipanema, por haveres chamado estes 

Teus filhos e filhas para Te servirem aqui, em liberdade, 

em gratidão e amor. 

Congreg: (cantando 4
a
. estrofe). 

    

 

 SENDO EDIFICADOS 

   . Leitura bíblica 

   . Mensagem 

 

COMUNGANDO  

   . Convite à mesa 

   . Confissão {Mario Quintana} 

Que esta minha paz  

E este meu amado silêncio 

Não iludam a ninguém. 

Não é a paz de uma cidade  

Bombardeada e deserta 

Nem tampouco a paz compulsória 

Dos cemitérios. 

Acho-me relativamente feliz 

Porque nada de exterior me acontece... 

Mas,  

Em mim, na minha alma, 

Pressinto que vou ter um terremoto. 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRANDO NOSSAS VIDAS 

   . Paz {Ester Moreira Esquenazi, 9 anos} 

Paz, a humanidade que faz. 

Hoje só pensam em guerras, destruição. 

Mas o que importa é a paz no coração. 

Para construir um mundo melhor precisamos de amor, 

Justiça e união. 

Aprenda a compartilhar para a paz alcançar. 

Se tudo isso fizer  

Um bom começo terá  

E a humanidade agradecerá. 

   . Canto: Mãos ao trabalho HE 431 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

   . Bênção final  

   . Tríplice amém. 

 

 

 

 

FELIZ ANO NOVO! 

 
 


