
 
 

ADORAÇÃO 
 

Prelúdio 
 

Coro Myrza Wanderley   Oh, Vem Emanuel! 
 

Leitura   
 

(...) 
Narra-se a história de um Deus 

 que se fez criança, 
que não pergunta mas faz, 

que não responde mas vive uma resposta. 
Irmão, a nossa noite se iluminou. 

O menino que nasce em Belém nos revela: 
tudo possui um sentido secreto 

e tão profundo que Deus mesmo 
 quis assumi-lo. 

A estreiteza de nosso mundo  
no qual Deus entrou 

tem uma saída abençoada e um desfecho feliz. 
 

(Leonardo Boff) 
 
 

Canto   Nas Estrelas (Cancioneiro 01) 

ORAÇÃO 
 

Agradecimentos e pedidos  
 

Canto   Doce Nome (Cancioneiro 104) 
 

Momento de silêncio 
 

Leitura 
 

Ói, ói o trem, vem surgindo de trás das  
montanhas azuis, olha o trem. 
Ói, ói o trem, vem trazendo de longe 

 as cinzas do velho éon. 
(...) 

Vê, é o sinal, é o sinal das trombetas,  
dos anjos e dos guardiões. 

 

 
Ói, lá vem Deus, deslizando no céu entre 

brumas de mil megatons. 
(Raul Seixas) 

LOUVOR 
 

Canto   Anunciação (Cancioneiro 03) 
  Renovados de dia em dia (Cancioneiro 108) 

 

PALAVRA 
 

Evangelho  Mateus 24.36-44 

Reflexão     Rev. Edson Fernando 
 

Momento memória Elizabeth Alexandra Vianna da   
                                       Costa Leite                      
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa  
 

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto  Cálix Bento (Cancioneiro 50) 

DEDICAÇÃO 
 

Canto  A História de Cristo (HE 2)  

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 
 

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

 
 

Comunicações  
 

Benção e despedida 
 
 
 
 
 

 

ICI NA INTERNET 
E Facebook: 
fb.com/igrejacristadeipanema 
Página da ICI: 
igrejacristadeipanema.org.br 
Instagram: @igrejacristadeipanema  
Youtube         
 Horário do Culto:  Domingo 10h30 

                  

 

 

“Semana do orgulho LGBTQI+” 

Igreja Cristã de Ipanema 
Ecclesia reformata et semper reformanda      (organizada em 1962) 
Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 
Telefone: (21) 2287 8144 (21) 98489 8588   •  E-mail: secretariaici203@gmail.com  

Pastor Efetivo:        Victor Siqueira Santos  
Pastores Eméritos: Edson Fernando de Almeida 
                                     Jonas Rezende (in memorian) 
                       Leni Maria Hoeschl de Gusmão (in memorian)  

 

LITURGIA                  

 

Domingo, 27 de novembro de 2022 

1º Domingo do Advento  



 
EM MEMÓRIA: Hoje, fazemos memória à Elizabeth 
Alexandra Vianna da Costa Leite. A Beth foi membro 
de nossa igreja, casou-se aqui com as bênçãos do 
Rev. Jonas Rezende e sempre trazia ricas falas 
durante os sermões dialogantes do Rev. Edson 
Fernando. Nossa querida irmã descansou nos braços 
do Pai e Mãe de amor em agosto desse ano. Estão 
presentes conosco seu viúvo Luiz Augusto e seu filho 
Marcos, além de amigos/as próximos/as. Lembrar da 
Beth é trazer à memória uma fé que ultrapassava as 
barreiras das confissões religiosas a fim de buscar o 
divino que há na vida. A Igreja Cristã de Ipanema 
agradece pelo tempo em que a Beth nos deu o prazer 
da sua comunhão e abraça a todos/as que se reúnem 
na saudade dela. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Nesta quarta, 30/11/12, às 
15h, teremos a nossa reunião de oração. A reunião será 
online, através da plataforma Zoom. Os dados de acesso 
são: ID: 342 702 5987/ Senha: 123456. Vamos parar por 
uns instantes no meio da semana para respirar, orar e 
canta?! 
 
CULTO EM PETRÓPOLIS CANCELADO:  Em razão do 
aumento do número de casos de contaminação da 
nova variante da COVID-19, juntamente com o casal 
Ana e Neno, achamos prudente cancelarmos o culto 
seguido de almoço que seria feito no dia 03/12 em 
Petrópolis. Assim que houver nova data, 
divulgaremos.  
 
VILA MIMOSA: O projeto NAVI (Núcleo de 
Atendimento da Vila) iniciou o atendimento 
psicoterapêutico infantil com a terapeuta Cláudia 
Correia. Os desafios e demandas são grandes, mas, 
assim como a Cláudia fez um trabalho 
psicopedagógico muito bem sucedido, cremos que a 
terapia também será. Saúde e vida longa às crianças! 
 
OFERTAS: A nossa manutenção depende das ofertas, 
dízimos dos membros e doações dos amigos da ICI. 
Colabore para que possamos continuar mantendo 
nossos cultos e ações sociais.  Sua contribuição pode 
ser depositada na conta bancária (Bradesco – agência  
0213 CC 58922-5 – CNPJ  30.124.747/0001-12). 
Também podem ser feitas ofertas e doações pelo PIX  
30.124.747/0001-12 

 
                           

 
 

CREI – FESTA CULTURA: Para quem está lendo o 
boletim ainda na sexta feira, anunciamos que haverá 
a festa da cultura afro indígena do CREI no sábado, 
dia 26/11, às 10h. Teremos apresentação das crianças, 
um passeio guiado para conhecermos seus 
trabalhinhos e, em seguida, uma deliciosa feijoada 
(12h30) no valor de R$ 30,00. Toda a igreja está 
convidada. 
 
AMIGOS DO CREI: O CREI, Centro de Recuperação 
Infantil existe desde 1964 e   atende, gratuitamente, a 
50 crianças na faixa de 2 a 3 anos e 11 meses, que 
passam o dia na sede da ICI.  Ali almoçam, lancham e 
jantam além de receberem educação e momentos de 
lazer e auxílio complementar em necessidades 
específicas. São 12 funcionários e alguns voluntários 
que se dedicam a estas crianças. Para manutenção do 
CREI recebemos uma parcela da Prefeitura, doações 
e colaborações dos AMIGOS DO CREI. Para doar 
BANCO SANTANDER – Ag. 4677 – Conta Poupança 
600.006.928-5 e CNPJ 42.136.531/0001-56. Temos 
ainda o PIX que é o mesmo nº do CNPJ. Para se 
tornar AMIGO do CREI indicamos contato com a 
Nágila, diretora do CREI, pelo telefone 97517-7389. O 
CREI aceita ainda ajuda de voluntários. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 27.  Enilde Maciel 
e Gabriela Sichinel Silva Chávarry 01. Sérgio Roxo 
Mundim 03. Marcus Vinicius Osório de Moraes e 
Zenaide Mariano Ribeiro 04. Carlos Alberto Pereira e 
Patrícia Grottera. Um grande abraço da ICI! 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 


