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Domingo, 11 de dezembro de 2016 
3º Domingo do Advento”  

“Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.”{Salmo 146.2} 
 

───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 

 

 ACOLHIMENTO E  ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 
“Ó Deus de bondade, de justiça e de amor, que estás 
vindo  nascer no coração do planeta mais uma vez. 
Teu povo, te esperamos, te saudamos,  te  acolhemos. 
Nosso presente não é dos melhores,  nosso momento é 
delicado, nosso futuro é incerto. Nossos humildes lares 
e nossas frágeis confrarias querem  te receber de 
braços abertos e corações aquecidos. A casa é tua. 
Vem,  Deus salvador!” 
 
Canto: HE  12 “Jesus nasceu” 

MOMENTOS DE SILÊNCIO E REFLEXÃO 
 
Leituras bíblicas: Salmo 146. 5-10  {p.861} 
Solo/ Momentos de Silêncio e oração 
“Espírito de amor e de cuidado, dá-nos discernimento 
para não sermos enganados pelos falsos deuses desta 
vida, que estão à serviço do egoísmo, da escravidão, 
do ressentimento.   Dá-nos a coragem de João Batista 
que não teve vergonha de duvidar se Jesus era mesmo 
o Deus o Messias que viria. Dá-nos maturidade  para 
não nos amoldarmos às respostas fáceis, às falsas 
promessas, às tramoias daquele que traz a morte nos 
olhos.  Dá-nos a santa  inquietação daqueles e 
daquelas que buscam a verdade que és Tu, Deus 
libertador.” 

 
Canto: Hino 98 HCC “Pequena Vila de Belém” 

“Habita em nossos corações, infante e Rei Jesus, pois 
desejamos contemplar visões de tua luz. Nos céus 
proclamam anjos o amor do Deus fiel. Oh, vem, 
Senhor, em nós morar, eterno Emanuel. 
O dom glorioso, divinal, nenhum alarde faz. Por Cristo 
aos homens nosso Deus concede graça e paz. 
Sereno e muito humilde, vem ele ao mundo, assim, 
trazendo a todos redenção, mostrando amor sem 
fim.” 
 
Momentos de Louvor (noite) 
 
 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
Leituras bíblicas: Isaías 35.1-10 {p.961}; Tiago 5.7-10 
{p.1602}; Mateus 11:2-11{p.1261}.  
 
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

Convite à coragem 
“...  Não busquemos nosso próprio interesse, mas o da 
maioria, sobretudo dos que, à semelhança de José e 
Maria, foram excluídos da cidade e, como uma família 
sem terra, obrigados a ocupar um pasto, onde brilhou 
a esperança. 
Tenhamos coragem de fazer do estrume, adubo para 
nosso canteiro de lírios: de recitar poesia mesmo que 
não sejamos poetas, de cantarolar melodias mesmo 
que não sejamos músicos, de pintar o 
sete/oito/nove/mil mesmo que não sejamos pintores 
ou escritores, de declarar nossos amores mesmo que 
ainda não tenhamos encontrado a pessoa amada… Só, 
e somente só, por sabermo-nos morada do amor que 
nos fecunda em gravidez inefável! 
Tenhamos coragem de trocar o Papai Noel pelo 
Menino Jesus, o shopping pela igreja, a mercadoria 
pela compaixão… E aquecidos pela fé, celebraremos 
assim uma verdadeira festa, aquela que, no dia 
seguinte, não deixa ressacas de farturas, faturas e 
fissuras, mas enche o coração de júbilo e 
simplicidade.”  { Padre Paulinho}  

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

“Recebe, ó Deus, com bondade e compaixão, nossas  
humildes oferendas, e, como não temos nenhum 
mérito em nós, conduza- nos sempre e tão somente a 
Tua infinita misericórdia. Por Jesus de Nazaré, na 
plenitude do Seu amor. Amém.” 

 
Consagração dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 11 “Natal” 
Benção Final e Tríplice Amém 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10h30  e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18h30  (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 19 h (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  .... 17 h (domingo) 

 

 

NATAL NA ICI:  A celebração especial do Natal 
da ICI, com a presença do Coro Myrza Wanderley, 
acontecerá  no próximo domingo, dia 18 de 
dezembro, em ambos os cultos.    

CARTA AOS MEMBROS AFETIVOS E EFETIVOS: 
Não esqueça de pegar com os diáconos de 
plantão a carta do Conselho dirigida aos membros 
afetivos e efetivos.  A reposta a esta carta será 
fundamental para elaborarmos o orçamento da 
Igreja para o ano vindouro. A filipeta deve ser 
recortada, preenchida e depositada no 
gazofilácio, à entrada do templo. 

ALMOÇO E JANTAR NA IGREJA: Hoje, estamos 
todos e todas convidado(a)s a almoçar nas 
dependências da igreja. Além de desfrutarmos da 
boa mesa preparada por Angela Amaral, 
ajudamos, com nossa contribuição, o Centro de 
Recuperação Infantil. Participemos! 

CLASSE PAUL TILLICH:   Com a última aula 
proferida pelo Prof. Jakler na semana passada, a 
classe Paul Tillich encerrou suas atividades no 
presente ano.  Ano que vem estaremos de volta 
com força total. Em fevereiro, se Deus quiser! 

GRUPO VOX IN VIA: No culto da manhã de hoje, 
teremos a presença do grupo Vox in Via. Sempre 
sob a maestria de Rigoberto Moraes. Que sejam 
sempre bem vindos! 

IPU (IGREJA PRESBITERIANA UNIDA) SE 
POSICIONA SOBRE O MOMENTO SOCIOPOLÍTICO 
DO BRASIL:  No mural do corredor do templo 
você pode conferir o pronunciamento da direção 
da IPU, publicado no início de dezembro,  sobre o 
delicado momento que estamos vivendo. Você 
pode também conferir pelo site do CONIC 
(www.conic.org.br) 

NOSSOS JOVENS  E SUAS CONQUISTAS: Nosso 
querido pastor Bruno Oliveira foi aprovado  para 
ingresso no programa de mestrado em Ciências 
da Religião da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Nossa querida Cíntia Telles foi aprovada 
para ingresso no programa de mestrado da Escola 
Nacional de Saúde Pública/Fiocruz. Parabéns aos 
dois pelo empenho e que tenham sucesso na 
carreira acadêmica! Danielle Millan concluiu seu 
bacharelado em Teologia no Seminário Batista do 
Sul, com defesa de monografia sobre o tema os 
textos bíblicos de Sabedoria, na semana próxima 
passada. Parabéns, Danielle! Também nos 
alegramos muito com a aprovação da  jovem 
Joyce Abbade no concurso para técnica 
administrativa da UFRJ.  Parabéns Joyce!  

ICI EM AÇÃO: O Pastor Edson estará em Londrina, 
no Paraná, entre terça e sexta-feira desta 
semana, participando da reunião anual ordinária 
do seu Concilio de origem, o Presbitério Grande 
Londrina. Lá prestará relatório de suas atividades 
na ICI no ano que está a findar. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 12.12: 
Luana Gouvêa da Costa e Lucas Gouvêa da Costa, 
Dia 14.12: Jakler Nichele Nunes, Dia 15.12 Maria 
Luiza de Mello e Souza e Jether Pereira Ramalho. 
Dia 17.12: Amaury Costa. Um abraço carinhoso 
da ICI. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Isaías 7.10-16, Salmo 80.1-
7,17-19, Romanos 1.1-7 e Mateus 1.18-25.  

DIÁCONOS DE  PLANTÃO:   

Hoje: Isabel  (manhã) e Dimas (noite)  

Próximo Domingo: Samira e  Alouysio (noite).
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