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    Domingo dia 20 de dezembro de 2015 

   4º Domingo do Advento 

 LITURGIA 

 
ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo: Lizette Pinhão  
   . Bendito 
Bendito aquele que vem, 
E traz consigo a esperança. 
Bendito aquele que vem, 
E faz-nos de novo crianças. 
Bendito aquele que vem 
E nos liberta do espelho 
No qual nos vemos qual narcisos 
Envergonhados de tudo, 
E, no fim, envergonhados de nós mesmos. 
Bendito aquele que vem  
E nos renova por dentro 
Transformando a nossa vida 
Num poço de alegria...  

     Roberto Zwetsch 

   . Canto: “O Nascimento de Jesus” HE 19 
   . Oração 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica:  Salmo 71.1-6 {p. 798} 
   . Solo: Lizette Pinhão 
   .  Te bendizemos Senhor 

Te bendizemos Senhor, para que não nos acomodemos 

no frio vazio da comodidade e da indiferença. Que este 

Natal, Senhor, nos encontre reunidos em família e em 

comunidade, dispostos ao compromisso da mudança, à 

entrega do perdão, à fecundidade do amor.... {Noni Ba-

rros, da Capela Santa Rita, Paroquia San Antonio, Posadas Misio-

nes, Argentina}. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
   . Leituras bíblicas: Jeremias 1.4-10 {p.1002}, 1 Corín-
tios 13.1-13 {p. 1514}, Lucas 4.21-30 {p. 1338}. 
   . Mensagem:  
 

 

  
COMUNHÃO 
   . Convite à mesa 
   . Momentos de silêncio e preparação 
   . Já raiou a barra do dia 

...Deus vos salve, noite linda, 
De estrelas e de luz! 

Há na terra um canto novo: 
  . Momentos de oração 
   

Nasce o menino Jesus! 
Não se assustem os pequeninos 

Senhor Deus mandou dizer 
Que seu filho Jesus Cristo 
pobrezinho quis nascer! 

Bendita sejas, Maria, 
Pelo teu imenso amor! 
Esmagaste a serpente 

Santa Mãe do Salvador! 
Meu São José Carpinteiro 

Operário, lavrador 
Hoje tu és tão bendito 
Criaste quem te gerou! 

Bate palmas minha gente! 
Cantem os pobres com ardor 
Cante o céu e cante a terra 

Viva o menino Senhor! 
                                                                  Zé Vicente  

   . Pai Nosso  
   . Partilha 
 
 CONSAGRAÇÃO 
“Que Deus te segure nas Suas mãos” bênção antiga 
   . Canto: “Sininhos do Natal” HE 21 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final  
   . Tríplice amém. 
 

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

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 
 

Quando   nos tornamos um ventre para Deus  
{Pastor Edson Fernando} 

 
Disse Ângelus Silesius: Nascesse Cristo mil vezes em 

Belém, mas não em ti, estarias perdido eternamente. 

Ou seja, o Natal acontece toda vez que o  verbo 

divino  engravida a nossa alma para nascer na carne 

do nosso corpo, na pele do nosso tempo. Maria é 

para nós o grande exemplo dessa abertura que, 

enfrentando medos, quer despir-se e ser um ventre 

para Deus.  Bendita Maria pela radicalidade do seu 

desapego,  por sua absoluta receptividade: faça-se 

em mim a Tua vontade! A virgindade de Maria é 

mais que um atributo biológico, é uma dimensão da 

alma que se abre para Deus. Bem disse Angelus 

Silesius  que só a alma que é virgem pode tornar-se 

grávida de Deus. Só uma vida desapegada das 

armadilhas do ego   pode ser fecundada pela 

semente  amorosa de Deus.  Por isso ainda hoje o 

filho de Deus continua a ser gerado. Onde? Aqui, no 

exato momento em que, esquecidos  de nós 

mesmos, nos tornamos um ventre para Deus.  

 

CORO MYRZA WANDERLEY CANTA HOJE NA 
IGREJA PRESBITERIANA DE COPACABANA -  
Nosso coro Myrza Wanderley em parceria com o 
coro infanto juvenil da  Escola de Musica da 
Rocinha, com acompanhamento de orquestra 
de 14 músicos, apresentará uma belíssima 
audição de Natal na noite de hoje na Igreja 
Presbiteriana de Copacabana, às 19h.  
Imperdível!  
 
JUVENTUDE DA ICI –  O grupo de jovens da ICI 
reuniu-se na ultima quinta feira para fazer um 
balanço das atividades do presente ano e 
construir a agenda para o  ano vindouro. O 
grupo resolveu postar no mural do corredor do 
templo um álbum cujas fotos simbolizem os 
diversos eventos promovidos pelo grupo 
durante o ano que finda. Que Deus ilumine 
nossa querida moçada!  
 

VIOLÊNCIA FAMILIAR E DOMÉSTICA -  Confira 
no mural o texto de  Mariana Meyer, da 
juventude da ICI,  sobre a violência familiar e 
doméstica, publicado no Boletim da Rede de 
Cristãos.  
 
CELEBRANDO A CHEGADA DO ANO NOVO – No 

próximo domingo celebraremos a chegada do 

ano novo, nos cultos da manhã e noite. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Maria 

Teresa Guilhon Macieira de Barros; dia 22: 

Pedro de Souza Caetano da Silva; dia 26: Fabio 

Cavalcanti da Silva. A ICI abraça carinhosamente 

os aniversariantes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: 1 Samuel 2.18-20, 26; 

Salmo 148, Colossenses 3.12-17, Lucas 2.41-52. 

RECESSO DA SECRETARIA DA IGREJA E DO CREI 

– A Secretaria da Igreja e o CREI  entram em 

recesso a partir de amanhã. A secretaria da 

Igreja retorna no dia 7 de janeiro e o CREI no 

final de janeiro de 2016.   

RECESSO DO CAPICI – A partir de amanhã nossa 

clinica social entrará em recesso devendo 

retornar na 2ª. quinzena de janeiro. 

CAIXINHA DE NATAL PARA O FLÁVIO – Hoje, 

após o culto da manhã, faremos a entrega do 

presente de Natal ao Flavio, nosso segurança.  

Aqueles que ainda não participaram façam hoje. 

Fale com o diácono de plantão e coloque sua 

contribuição na caixinha.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Alouysio; Próximo domingo: manhã: 

Celso; noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h.



 


