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Advento 
2º Domingo 

 
 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  Anunciação    (Cancioneiro 3) 
 

Na bruma leve das paixões que vê dentro, 
tu vens chegando pra brincar no meu quintal, 
no teu cavalo peito nu, cabelo ao vento 
e o sol quarando a nossa roupa no varal. 
 

    Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. (bis) 
 

A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, 
Eu não duvido já escuto os teus sinais, 
Que tu virias numa manhã de domingo, 
Eu te anuncio nos sinos das catedrais. 

 

Leitura 
 

Novamente renasce a esperança, de que Deus se faz revelar. 
Disseminando certeza e confiança, de que não vai nos abandonar. 

Não há porque desanimar, próximo 
está o anúncio da paz e amor. 

Deus vem! E quer renovar: vidas que elevam seu clamor. 
Vamos povos e gentes!  Vamos entoar hinos de gratidão. 

Transformando corações e mentes, para uma vida de serviço 
e perdão. Que alegria é sentir na vida: 
a forte presença do Deus da salvação. 

Que traz consolo e guarida para todos os que se fazem irmãos. 
  (Cleber Fontinele Lima) 

 

Grupo vocal 
 

Oração 
 

Evangelho      Lucas 3.1-16 
 

Reflexão    Victor Siqueira  
 

Eucaristia  
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto  Cálix Bento  (Cancioneiro 50) 
 

Ó Deus, salve o oratório (bis) 
Onde Deus fez a morada, oiá meu Deus! 
Onde  deus fez a morada, oiá! 
 

Onde mora o cálix bento (bis) 
E a hóstia consagrada, oiá meu Deus! 
E a hóstia consagrada, oiá! 
 

De Jessé nasceu a vara (bis) 
Da vara nasceu a flor, oiá meu Deus! 
Da vara nasceu a flor, oiá! 

E da flor nasceu Maria (bis) 
De Maria o Salvador, oiá meu Deus! 
De Maria o Salvador, oiá! 
 

Canto   Natal   (HE 11) 
 

Momento de dízimos e ofertas 
 

Eis dos anjos harmonia! Cantam glória ao Rei Jesus. 
Paz aos homens! Que alegria! Paz com Deus em plena luz. 
Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, 
Aclamando seu Senhor. Nasce Cristo, o Redentor! 
 

     Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus! 
 

Cristo, eternamente honrado, do seu trono se ausentou. 
Cristo, entre homens encarnado, Deus conosco se mostrou. 
Que sublime divindade e que excelsa humanidade, 
Salve glória de Israel, Luz do mundo, Emanuel! 
 

Cante o povo resgatado glória ao Príncipe da  paz; 
Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz! 
Nasceu a fim de renascermos, vive para revivermos, 
Rei, Profeta e Salvador. Louvem todos ao Senhor! 

 

Comunicações  
 

Bênção e Despedida 
 

ATENÇÃO, AMIGOS! 
 

ICI NAS REDES SOCIAIS: Além do Facebook e Youtube, 
agora você também pode acompanhar nossas atividades 
pelo Instagram. O perfil da ICI é @igrejacristadeipanema. 
 

OFERTAS: A ICI continua precisando das ofertas dos 
membros e dos amigos. É com sua oferta que podemos 
manter a igreja e fazer pequenas obras de reparos. Faça sua 
oferta hoje mesmo através do BRADESCO Ag. 0213, CC 
58922-5, CNPJ 30.124.124.747/000. Pelo Pix é mais fácil, PIX 
030.124.747/0001-12. 
 

AMIGOS DO CREI: As obras de Prevenção e Combate de 
Incêndio foram terminadas e a colaboração de todos foi 
fundamenta e nós agradecemos. Mas precisamos contar com 
a sua doação para que o CREI possa atender a todas as 
crianças que estão voltando. Banco Santander, Ag. 4677, 
Conta Poupança: 600006928-5. Centro de Recuperação 
Infantil, CNPJ 42.531/0001-56. Pelo PIX é mais fácil PIX 
42.136.531.0001-56 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 05.12 Lilian Valeska 
Almada Mendes 07.12 Irmgard Schanner, Jairo da Silva 
Rocha 10.12 Pedro Vidal Amorim. Um grande abraço da ICI!  

 

 


