
  

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 
Pastores: Edson Fernando de Almeida 

            Leni Maria H. de Gusmão 

 Pedro Vieira Veiga 

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 

homepage da ICI: www.igrejacristadeipanema.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 “O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altís-

simo a tua morada”. 

(Salmo 91.9) 

 
  

 

 

 

 
Ecclesia Reformata et Semper ReforManda 

 

Domingo, 01 de março de 2009 

1º Domingo na Quaresma 

 
ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo: Lizette Pinhão 

   . Muito próximo (Tagore) 

Ó mais Distante dos distantes, 

Ó Pertíssimo, quando estás perto, tu és meu; 

Quando estás longe, eu sou teu. 

Próximo, tu és a mesa de trabalho 

De meu rio interior. 

Distante, tu és infinito 

E profundo oceano de paz. 

   . Canto: “Ao Deus de Abraão” HE 105 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Salmo 25.1-10 

   . Solo: Lizette Pinhão 

   . Oração 
   . Beber (Carlos Rodrigues Brandão) 

Vê essa concha? São tuas mãos. 

Aperta os dedos com jeito, 

Mas que um pouco de água de escape. 

Antes de tomar dá de beber 

A um grão do pó do chão, a um inseto 

A uma folha seca, a um galho de canela 

A um mito de outros povos, a um duende 

A um fio do vento, a um ar do sol 

A uma criança e a um velho. 

E depois bebe. 

O que sobrou é a tua parte. 

Bebe. 

   . Momentos de oração 

   . Canto:“Amparo Divino”  HE 181 (manhã) 

 

LOUVOR 

   .  Eurico Marchon (Noite) 

 

 EDIFICAÇÃO 

   . Leituras bíblicas:Gn 9.8-17, 1 Pe 3.18-22, Mc 

1.9-15. 

   . Mensagem 

 

COMUNHÃO 

   . Convite à mesa 

   . Ó tempo Rei: 

Transforma 

Nestes tempos de quaresma 

As nossas velhas formas de viver. 

Converte nossas  

Cercas de arames farpados 

Em varais que quarem  

Nossas roupas do amanhã, 

Nossas lanças de ódio 

Em enxadas que cavem a paz, 

As bombas do mundo 

Em remédios que curem nossos filhos. 

Ó tempo Rei: 

Quebra nossos corações de pedra, 

Dá-nos um coração de amor. 

   . Palavras da Instituição da Santa Ceia 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO 

“Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim.” 

   . Canto: “Despedida” HE 498 

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

Amém”. 

   . Consagração das ofertas 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final e tríplice amém.  

 

 


