
 

Igreja Cristã de Ipanema 
Uma igreja sem paredes  (organizada em 1962) 

 

Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 
Telefones: (21) 2287 8144 / (21) 98489 8588 
 

Pastores: Bruno Dias Oliveira    e   Samuel de Oliveira G. P. Pádua 

Pastores Eméritos: Jonas Neves Rezende (in memorian) 
 Leni Maria Hoeschl de Gusmão   
 Edson Fernando de Almeida 

 

• ICI NA INTERNET • 
 

E-mail 
secretariaici203@gmail.com 
 

Facebook 
fb.com/igrejacristadeipanema 
fb.com/meditacaocristaici 
 

Página 
www.igrejacristadeipanema.org.br 
 

Acesse nosso canal no Youtube
 

 Domingo, 24 de fevereiro de 2019 
7º Domingo do Tempo Comum 

───────────────────────── LITURGIA ────────────────────────
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro MW “Pra sempre” 

 

Senhor, provoca-me! 
Passa no meio de nós, onde quer que estejamos, 
Seja entre a multidão, 
Seja na solidão da prece recolhida, 
Seja na dureza da realidade cotidiana! 
Faze com que não haja diferença entre uma 
e outra, 
Que não reneguemos na rotina diária 
Aquele que desejamos conhecer sobre o monte. 
Faze com que haja unidade 
Nos diversos momentos de nossa existência! 
Senhor, através da contemplação da Tua face 
Que, despertado do sono e ressuscitado 
Da morte, 
Me infundes confiança, 
Desfaze, eu te suplico, os meus temores, 
Os meus medos, as minhas indecisões, 
Os meus bloqueios nas escolhas decisivas, 
Nas amizades, no perdão, 
Nas relações com os outros, 
Nos atos de coragem 
Para manifestar a minha fé, 
Dissolve os meus bloqueios, Senhor! 

{Cardeal Martini} 
 

Canto: HE 99 “Resplenda a luz” (2ª melodia) 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica Responsiva: Salmo 37.1-11 {pg. 770} 
Solo/Coro MW “Que estou fazendo se sou cristão” 
Momentos de silêncio 

 

Se não falas, vou encher o meu coração com o teu 
silêncio e aguentá-lo. Ficarei quieto, esperando, como 
a noite em sua vigília estrelada, com a cabeça 
pacientemente inclinada. A manhã certamente virá, a 
escuridão se dissipará e a tua voz se derramará em 
torrentes douradas por todo o céu. Então as tuas 
palavras voarão em canções de cada ninho dos meus 
pássaros e as tuas melodias brotarão em flores por 
todos os recantos da minha floresta. 

 {Rabindranath Tagore}

Momentos de Louvor: (noite) 
 Cancioneiro 108 “Renovados de dia em dia” 
 Cancioneiro 90 “Brilha, Jesus” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leitura Bíblica: Lucas 6.27-38 {pg. 1343} 
Mensagem 
Coro MW “Guia-me na retidão” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Pai nosso do perdão 
estás nos céu de nossa paz. 
Santificados sejam Teus braços 
que em abraços nos acolhe como Pai de amor. 
Venha a nós o Teu reino de bondade. 
Seja feita a Tua vontade de ternura e generosidade. 
E não nos deixes cair na tentação 
de pensar ou vivenciar alguma crueldade 
mas livra-nos de praticar qualquer forma de maldade. 
Pois Teu é o reino da alegria, 
Teu é o poder da beleza, 
e Tua é a glória de nos ensinar 
que ser feliz é perdoar sempre. 

{Carlos Alberto Rodrigues Alves}
 

 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 38 “Saber amar” 
                        Cancioneiro 49 “Canção da caminhada”            
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Paciência para todo amor 
Tempo de cuidado 

Entre a semente e a flor. 
{Mathorino Júnior}

 

Canto: HE 327 “Chuvas de bênçãos” 
Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 
 

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

 

Bênção Final e Tríplice Amém  
 

 
 


