
 IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 
Pastores:  Edson Fernando de Almeida 

            Leni Maria H. de Gusmão 

Leonardo Amorim 

Pedro Vieira Veiga 

Pastor Emérito: Jonas Neves Rezende 
Rua Joana Angélica 203 – Ipanema 

Rio de Janeiro – RJ 

Cep 22420-030 

Fone/Fax (21)2287-8144 
E-mail: icirio@uol.com.br 

Blog:igrejacristadeipanema.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Tu és o mais formoso dos filhos dos homens; nos 

teus lábios se extravasou a graça; por isso, Deus te 

abençoou para sempre”. 

(Salmo 45.2) 

 
 

 

 

  

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 19 de dezembro de 2010  
CELEBRAÇÃO DO NATAL 

 

LITURGIA 

 

ADORAÇÃO 

   . Prelúdio 

   . Solo 

Uma criança nasceu em Belém. Faz muito tempo já 

que ela nasceu. A criança tornou-se Deus. Seus pés 

inventaram o Caminho. Sua boca proferiu a Verda-

de. Seu peito abrasou-se do amor que é Vida, em 

perfeita abundância. Jesus Cristo, Senhor nosso, 

dono do gesto exemplar, luz de Deus feita carne. O 

que, subitamente, transfigura – e transverbera – a 

humana condição. Somos deuses.  {Helio Pelegrino} 

   . Canto: Noite Jubilosa – HE 8 

   . A encarnação divina na longevidade do amor 

de Arthur e Vera Carijó 

  {passados cinqüenta anos os ‘nubentes’ renovam 

seus votos} 

 

CONFISSÃO 

   . Leitura bíblica: Sl. 98 

   . Solo 

   . Canto: Jesus Nasceu – HE 12 

   . A encarnação divina na fina flor de uma linda 

criança  

{os pais, avós e padrinhos trazem a pequena Fer-

nanda para as águas do batismo} 

   . Canto: Vinde meninos - HE 165 (1ª. e última 

estrofes)  

 

MENSAGEM 

   . Leituras bíblicas: Is 52.7-10, Hb 1.1-4 (5-12), 

Jo 1.1-14. 

Manhã: Não faz mal, é natal: a vida vence a morte, 

o bem vence o mal {Pr  Edson} 

Noite: Audição de Natal do Coral Myrza Wanderley 

 

 

 

 OFERTÓRIO  

   . Cantiga dos Pastores {Adélia Prado} 

...Adoramos o Menino 

nascido em tanta pobreza 

e lhe oferecemos presentes 

de nossa pobre riqueza: 

a nossa manta de pele, 

o nosso gorro de lã, 

nossa faquinha amolada, 

o nosso chá de hortelã... 

  . Canto: Noite de Paz - HE 7 

  . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

 

ANJOS CANTORES {Coralzinho da ICI} 

   . Apresentação  

  . Convite à mesa eucarística 

 

COMUNHÃO 

   . Hoje é Natal {Hélio Pelegrino} 

Hoje é Natal. Falemos, portanto, não do Cristo da histó-

ria, mas da criança - semente do sol – que acaba de 

brotar. No miolo do tempo do mundo, uma criança aca-

ba de nascer. O boi, o burro, o feno, a manjedoura, a 

gruta, o pai, a mãe, a estrela. Os espaços infinitos. A 

doçura da noite. O sofrimento da carne que dá à luz do 

mundo a luz do mundo. A criança que acaba de nascer é 

a luz do mundo. Não a busquemos no passado remoto, 

começo de era. Busquemo-la no alcance da mão. Neste 

momento, uma criança acaba de nascer. Dezenas, cen-

tenas, milhares de crianças acabam de nascer. Os frutos 

dourados do prazer da carne, desta carne a quem a Cri-

ança Eterna investiu de uma dignidade infinita. O cor-

po, a carne, a comida, o concreto vigor do abraço, onde 

Deus fulge. Fúlgida luz. Tudo é uma beleza. 

   . Pai Nosso e Partilha  

   . Bênção final e tríplice amém. 

 

 

 


