
 

Igreja Cristã de Ipanema 
Ecclesia reformata et semper reformanda      (organizada em 1962) 

 

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

Pastores:  Bruno Oliveira                                   Leni Maria H. de Gusmão 
  Edson Fernando de Almeida (licenciado) 

 

Pastor Emérito: Jonas Neves Rezende (in memorian) 

 

ICI NA INTERNET 
 

E-mail 
secretariaici203@gmail.com 
 

Facebook 
fb.com/igrejacristadeipanema 
 

Página 
www.igrejacristadeipanema.org.br 
 

Acesse nosso canal no Youtube 

Domingo, 15 de julho de 2018 
14º Domingo do Tempo Comum 

"Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos; e que jamais caiam em insensatez." {Salmo 85.8} 

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

ADORAÇÃO 

Prelúdio  
Coro MW “Levantai-vos” 

 

Olha-me Senhor à beira da rua 
Enquanto corre a vida. 
Estás passando sem cessar 
Na pele mulata das pessoas, 
Mas não te vejo. 
É a última consistência 
De cada dorso que se dobra, 
Mas não te abraço. 
É nosso e teu o aroma da pobreza, 
Mas não te cheiro. 
És uma gota de ternura 
Em cada paladar apaixonado, 
Mas não te saboreio. 
Dás impulso ao giro das rodas 
E ao grito da dignidade, 
Mas não te ouço. 
Tem piedade de mim, 
Inevitável mendigo de Absoluto! 
Sustenta minha vigília 
Até o instante exato 
Em que dissolva a superfície das coisas 
E te reveles a meus sentidos 
Que afinas na espera. 

{Benjamin González Buelta} 
 

Canto: HE 82 “Invocação” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 85.8-13 {pg. 812} 
Solo/Coro “Os que esperam no Senhor” 
Momentos de silêncio  
 

Caminhante, são teus rastros o caminho, e nada mais;  
caminhante, não há caminho,faz-se caminho ao andar. 

Ao andar faz-se o caminho, e ao olhar-se para trás 
vê-se a senda que jamais se há-de voltar a pisar. 

Caminhante, não há caminho, somente sulcos no mar. 
{Antonio Machado} 

 

Canto: HE 386 “Bondoso amigo” (manhã) 

Momentos de Louvor: (noite) 
Cancioneiro 57 “Um vaso novo”  
Cancioneiro 12 “Glória pra sempre” 

 
 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas:  Marcos 6.14-29 {pg. 1306}; 
 Efésios 1.3-14 {pg. 1541}; 
                                Amós 7.7-15 {pg. 1201};              
                                2 Samuel 6.1-5,12b-19 {pg. 430}; 
 Salmo 24 {pg. 759}. 
Mensagem 
Coro MW “Consumado está” 
 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 
 

Pois Jean-Cristophe não é um fim; é uma etapa. Ele 
não acaba. Sua própria morte não é senão um 
momento do ritmo, uma expiração do grande sopro 
eterno... Um dia renascerá para novos combates...  
É por esse lado que Jean-Cristophe se tornará 
companheiro de novas gerações. Ainda que morra 
cem vezes renascerá sempre, combaterá sempre, pois 
ele é e será o irmão dos homens e das mulheres livres 
de todas as nações que lutam, sofrem e hão de vencer. 

{Romain Rolland} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 79 “O meu louvor” 
             Cancioneiro 52 “Consagração” 
                                                        

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Que o caminho seja brando a teus pés, 
o vento sopre leve os teus ombros. 

Que o sol brilhe cálido sobre tua face, 
as chuvas caiam serenas em teus campos. 

E até que de novo nos vejamos, 
que Deus te guarde na palma de sua mão. 

{Benção Irlandesa} 

 
Canto: HE 447 “Que precioso nome” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém  
 


