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Domingo dia 29 de novembro de 2015 
1º Domingo do Advento 

LITURGIA 
 
POR AMOR... SEMPRE POR AMOR 
   . Preludio 
   . Solo/Coro 
   . Amamos-Te, Senhor 
Por que vieste tu nascer  
Ó bom Senhor, 
Na terra e tanto aqui sofrer? 
- Somente  por amor. 
Por que preferes, grande Deus  
E criador, 
A triste terra aos altos céus?  
- Por ter-vos tanto amor. 
Por que  nasceste pobre assim,  
Ó bom Senhor, 
Tu, cujo império não tem fim? 
-Por grande e infindo amor. 
Que cumpre a nós fazer, ó Deus 
Gentil Senhor, 
Em resposta aos feitos teus? 
-Amar-me com fervor. 
-Amamos-te, Senhor! 
   . Canto:  Hino 8 – Adoremos ao Senhor 
 
REFLEXÃO, ORAÇÃO, SILÊNCIO 
   . Leitura bíblica: Salmo 25.1-10 {p. 759} 
   .  Solo/Coro 
   . Tempo de agradecer 
Quando o sol recolher-se no horizonte sob a mansidão 
das cores, e os corações dos que creem enchem-se de 
júbilo pela certeza de que renascerá no amanhã... é 
tempo de agradecer. 
Quando as folhas refestelam-se na relva inventando 
serenas melodias, tangíveis aos corações dos que creem 
no som da vida como som do viver... é tempo de agrade-
cer. 
Quando as estrelas e os pássaros bailam em nossos dias, 
quando a chuva abençoa o plantio e o vento rejuvenesce 
a face que acariciando os homens se encontram e cele-
bram – benditos – a vitória cotidiana da paz... é tempo 
de agradecer. 

    . Motivos de louvor  
   . Canto: 106 – Louvor ao eterno Deus 
   . Momentos de louvor  {noite} 
 

DÁ-NOS A TUA PALAVRA, Ó DEUS 
   . Leituras  bíblicas: Jeremias 33.14-16 {p. 1046}, 1 Tessa-
lonicenses 3.9-13 {p. 1566}, Lucas 21.25-36 {p. 1377}. 
   . Mensagem 
Manhã: Rev. Edson Fernando 
Noite:    Rev.  Mozart Noronha 
    . Coro 
 
COMUNHÃO  
   . Convite à mesa 
   . Convoca-nos para o Ágape, ó Deus. {Hélio Pellegrini} 
Deus é discreto. Deus é silêncio e vazio. Deus é liberda-
de. Cristo é uma árvore copada, sem copa e sem tronco, 
dentro de cujo ardente perfil vazado todas as coisas 
cabem. Tudo e todos. Somos todos convidados para o 
banquete. Cristo, à cabeceira da mesa, nos convoca 
para o ágape. O pão, o vinho, a alegre – leve - embria-
gues apolínea. 
  . Pai Nosso 
  . Partilha 
 
EIS-NOS À TUA ESPERA SEMPRE, Ó DEUS  
  . Há de vir o Salvador  {Vera Lucia Chivatal} 

Esperamos aquele que há de vir 
Chegará sem demora e já não haverá temor entre nós... 
Esperamos contra todas as evidências... 
Que a paz, a sabedoria e a força 
inundem os corações dos filhos e filhas de Deus... 
Transformando a violência em amor... 
Esperamos olhar o mundo com os olhos cheios de 
amor... 
Há de vir o Salvador. 
   . Canto: Hino 17 - Natal 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
“Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos. 
Amém”. 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final e Tríplice amém  

 

Silêncio e quietude no templo: por favor, desligue seu celular. 
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NOTAS IMPORTANTES 

 

O ADVENTO - No calendário cristão, o Ciclo do Natal 

compreende: o Advento, o Natal, a Epifania e 

Batismo do Senhor. Este ciclo tem início quatro 

domingos antes do Natal (25 de dezembro) e se 

estende até o Batismo do Senhor (Domingo após a 

Epifania, 6 de janeiro). O Advento, como parte do 

Ciclo do Natal, também é o tempo que marca o início 

do calendário litúrgico cristão. Sua origem é 

documentada a partir do século IV A.C. Semelhante 

à Quaresma, que é a preparação para a Páscoa, que 

celebra a expiação de Cristo, o Advento surge como 

preparação para o nascimento de Jesus. Advento, do 

latim adventus, significa “vinda”, “espera”. Trata-se 

de uma celebração na qual o foco é a expectativa da 

vinda do Messias, o Cristo prometido. Este período, 

que celebra a espera do Messias, pode ser 

subdividido em duas partes: os dois primeiros 

domingos enfatizam o Advento Escatológico (a Volta 

de Cristo) e o terceiro e quarto domingos destacam 

a Preparação do Natal de Cristo. Assim, a quadra 

litúrgica do Advento tem simultaneamente a 

dimensão da expectativa da segunda vinda de Cristo, 

bem como a expectativa da chegada do Messias que 

concretiza o reino de Deus. {Rev. Luiz Carlos Ramos}  

 
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – 

A Presidente do Conselho, Vera Gilda de Azevedo 

Araújo convoca os membros deste Conselho para 

a última reunião do ano, a realizar-se no próximo 

dia 30, às 18:30h.  

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA – O Pastor 

Edson convoca os presbíteros e presbíteras para a 

reunião do Conselho, amanhã,  às 20:00hs,  

pontualmente. 

PASTORES QUE NOS VISITAM -  No culto da noite 

deste primeiro domingo do Advento receberemos 

as presenças amorosas dos ministros luteranos 

Rev. Mozart Noronha e Rev. José Manuel 

Kowalska Prelicz. Nosso querido Mozart, grande 

parceiro da ICI,  acaba de lançar o seu livro O 

cordel pede licença.  O Rev. Kowalska acaba de ser 

empossado como pastor da Paróquia Bom 

Samaritano da IECLB. A ICI estende sua destra de 

comunhão ao Rev. José Manuel Kowalska Prelicz, 

sua esposa Leonir Knaul Kowalska e sua filha Ana 

Sophia Knaul Kowalska. Que Deus a todo(a)s 

ilumine!  

GRUPO DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA ICI – O 

próximo encontro será amanhã na classe Paul 

Tillich, às 18:30h. Tema: Perspectivas literárias das 

tradições bíblicas do nascimento de Jesus.  Logo 

após o grupo de meditação se reúne com o 

diácono Alouysio às 20:00hs. 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL – O Coordenador 

da Junta Diaconal, Dimas R. Costa, convoca todos 

o(a)s Diáconos e Diaconisas para uma reunião no 

próximo domingo, 06 de dezembro, aqui na ICI. A 

reunião se dará em duas etapas: O primeiro grupo 

se reunirá às 9:00hs, antes, portanto, do culto da 

manhã e o segundo grupo estará reunido às 

18:00h, antes da celebração da noite. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 01.12: 

Sérgio Roxo Mundim; dia 03: Marcus Vinicius 

Osório de Moraes; dia 04: Patrícia Grottera de 

Oliveira, Carlos Alberto Pereira.  Um abraço 

carinhoso aos aniversariantes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Malaquias 3.1-4, Lucas 

1.68-79, Filipenses 1.3-11, Lucas 3.1-6. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; noite: 

Dimas;  Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos 

às 10:30h e 19:00h. 


