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               Igreja Cristã de Ipanema - ICI 
Celebração de Advento do CONIC-Rio 

28 de novembro de 2016 

 

 
Tece tece 
teço tesa 

com uns fios de esperança 
e com outros de saudade, 

uns de sonho e temperança, 
outros de pura ambiguidade: 

a vida assim como se dá. 
Lusmarina Campos Garcia 

 

Prelúdio 
Coro Myrza Wanderley 
Acolhida 
 
Litania de Entrada 
 Levantem os olhos e vejam! 

 O que há para ser visto? 

 A inversão de Deus se tornando realidade. 

 Que inversão é esta? 

 Homens idosos sonham com o futuro; 

 mulheres de idade avançada engravidam. 

 Pessoas ricas repartem o que possuem; 

 pessoas pobres lutam por justiça. 

 A cultura do acúmulo se desfaz, 

 e a solidariedade se torna valor fundamental. 

 O medo não mais trava os relacionamentos 

 e cada pessoa se reconhece na outra. 

 E assim, a vida vai sendo tecida com outros fios: 

 Fios de compromisso, de esperança e de saudade. 

 Que os nossos olhos se levantem e vejam 

 Uma realidade emergida das inversões inventadas por Deus. 
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Canção     Anunciação  (Alceu Valença )  Canc. ICI n ° 3 

Momento de Confissão 
Chamado à confissão 
Coro  Myrza Wanderley 
Oração de confissão  e de refazimento com a canção 
Madrugada 
 

Canção Madrugada (Jaci Maraschin)  NCT 4 

 

Sou visitado diariamente por vendedores e anunciantes, 

por gente triste e indiferente, e por mensagens incessantes. 

 

Também me chegam os jornais com seus anúncios em manchete; 

São sempre probremente iguais, a história neles se repete. 

 

Sou visitado por olhares de telas e de teias vãs, 

de além dos montes e além dos mares, entre tapetes e entre lãs. 

 

Nem mesmo essa TV não folga e me visita persistente; 

jamais me anima ou me empolga, mas fica ali como um doente. 

 

Assim, a mente está pesada com tanta imagem sem visão; 

minha visão tão fatigada, na ausência da imaginação. 

 

Agora mostra a nova imagem na qual eu possa contemplar 

além do signo e da linguagem, o teu amor a transbordar. 

 

Nos teus caminhos em que andas, a espera veste-se bonita: 

preparo a casa, abro as varandas, pra receber tua visita. 

 

Tu varres todo esse cansaço, fazes de mim tua morada. 

Revivo em ti e em ti renasço, nessa insensata madrugada. 
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Proclamação da Graça de Deus 

Oração da Noite 

  O senhor esteja com vocês. 

  E com você também. 

  Oremos... 

 

Liturgia da Palavra 
 
Leitura do Antigo Testamento  Isaías 11:1-9 

Leitura do Evangelho   Marcos 13:33-37 

 

Prédica    Rev. Lusmarina Campos Garcia 

 

Canção     Tempo Maior (Flávio Irala e Ernesto Cardoso) NCT 11 

 

Tempo maior de esperança, 

risos e cantos no ar; abram espaço à criança: 

o Reino vai se implantar. 

 

Flores e frutas, sementes, 

Reino de graça e esplendor; bichos amigos da gente, 

paz com justiça e amor. 

 

Se a luta agora é bem dura 

não há porque enfraquecer; se agora há guerra e tortura, 

com Cristo vamos vencer. 

 

   Um credo para o Advento 2016 

Neste Advento,   

Recusamos a opinião dos que pretendem que o ser humano 

fique a tal ponto prisioneiro da noite sem estrelas , da violência 

herodiana sem fim,  que a aurora luminosa da paz e da 

fraternidade não possa nunca chegar a ser uma realidade.  
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Recusamos que a fé libertadora seja reduzida a visões de mundo   

individualistas e privatizantes,  a crenças  espiritualóides que 

alimentam a fuga do mundo  e nos afastam do sofrimento dos 

nossos semelhantes. 

 

Cremos que,  para além – não aquém - da paz nos  corações,  

haverá  paz na terra, o pequeno  planeta divino humano, tão 

ferido e maltratado,  morada do Vivente,  casa que o verbo 

divino criou  para a nossa habitação, planeta-manjedoura do 

filho do Seu amor. 

 

Cremos  firmemente que, embora campeie a sensação de que o 

ódio  e a hostilidade  terão  a última palavra, de que não há 

lugar para o filho de Deus nascer no hoje do nosso mundo,  

permanece em nós, intacta, indestrutível, a esperança de um 

amanhã luminoso.  

 

Ousamos  crer que, um dia, todos os habitantes da terra 

poderão receber três refeições por dia para a saúde de seu 

corpo, a educação crítica e a cultura  para a saúde de seu 

espírito, a igualdade e a liberdade para a vida de suas relações , 

a espiritualidade integral para  sustentar com gratuidade, 

leveza e humor  as dimensões anteriores.  

 

Cremos, igualmente, que um dia toda a humanidade 

reconhecerá  em Deus a fonte da justiça e do amor. As religiões   

não mais  existirão  porque Deus será tudo em todos e todas.   

Aquele dia em que a misericórdia será   o coração dos povos. 

Ninguém,   ninguém terá motivo para ter medo. E, como Maria, 

nos sentiremos grávidos de vida, prenhes de ocultos sentidos, 

empapados de gratidão e louvor.   
Edson Fernando de Almeida 

      Bênção 

      Poslúdio  Coro   Myrza Wanderley 


