
 IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 
Pastores:  Edson Fernando de Almeida 

            Leni Maria H. de Gusmão 

Leonardo Amorim 

Pedro Vieira Veiga 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, 

que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que 

guardam as suas prescrições e o buscam de todo o 

coração.” 

(Salmo 119.1-2) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 13 de fevereiro de 2011 

6º Domingo Comum    

 
LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

Oração inicial:   [Da Liturgia de São Patrício] 

...Que Deus esteja em minha mente e em meu pen-

sar, 

Que Deus esteja em meus olhos e em meu olhar, 

Que Deus esteja no meu coração e no meu sentir, 

Que Deus esteja em nossa união e em nosso com-

partilhar, 

Que Deus esteja em meu fim e no meu partir. 

Amém. 

   . Canto: “Vem, ó Todo-Poderoso” HE 66 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl 119.1-8 

   . Solo 

Oração pela paz [Contra a Guerra: Walter Rauschen-

busch]  

Ó Deus, desde que o sangue de Abel gritou a ti, do 

fundo da areia que o bebeu, esta tua terra tem sido 

manchada pela mão de seu irmão, e todos os sécu-

los soluçam ante o horror sem fim da guerra. A ar-

rogância dos que se assentam nos lugares de poder 
e a cobiça dos fortes têm sempre levado nações pa-

cíficas à matança. Os hinos do passado e a pompa 

dos exércitos têm sido usados para inflamar as pai-

xões do povo. O nosso espírito grita a ti, em revolta 

contra isso, e sabemos que a nossa justa indignação 

reverbera na tua ira santa. Quebra o feitiço que 

embriaga as nações com a vontade das batalhas, a 

qual faz delas instrumentos de morte. (...)  Fortifica 

nosso senso de justiça e dá igual dignidade de ou-

tros povos e raças. Dá, aos que governam nações, 

fé na possibilidade da paz por meio da justiça, e 

concede às pessoas comuns um entusiasmo novo e 

intenso pela causa da paz... 

 

    . Momentos de silêncio e oração 

   . Canto: “Amparo Divino” HE 81 

   . Motivos de louvor  (noite) 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

   . Leitura bíblica do AT: Dt 30.15-20 e epístola do 

NT: 1 Co 3.1-9 

   . Canto:  1. Estrofe do Hino  (quero ouvi-las ainda 

uma vez....HE 144) 

   . Leitura do Evangelho: Mt 5.21-37 

 

EUCARISTIA 

    . Convite à mesa 

   . Afirmação de fé   [Daniel Neves Stephen] 

Cremos em Deus Pai, único e verdadeiro, aquele que é sol e 

escudo, que dá graça e glória e nos abriga em seus altares; e 

em Jesus Cristo, nosso Salvador, que é verdade e justiça, o 

caminho para Deus; cremos também no Espírito Santo, o 

renovador da nossa fé, aquele que nos guia no evangelho da 

paz, e que capacita a nós, igreja, a sermos anunciadores e 

praticantes desse evangelho. 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Pois aqui está a minha vida, pronta para ser usada, 

pronta para ser vivida.  

[Thiago de Mello] 

   . Canto: “Proclamai as Boas Novas” HE 408 

   . 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. 

 

 

 

 

 


