ADORAÇÃO

Prelúdio

Coro Myrza Wanderley “Cantai que o Salvador chegou”
O advento chega com o cair da folha e clama:
levantai a cabeça, vigiai!
O advento chega com o abatimento,
a decepção, a desistência, e reclama:
erguei-vos do chão, a alegria é o bordão
que reverdece o vosso andar.
O advento chega como o sono que reclama
a vitória sobre o medo da noite
a entreaberta janela por que surde o dia.
O advento chega pela noite dentro
a erguer do chão os dias obscuros que até
os ulmeiros escurecem.
O advento chega para reacender
a fogueira morta dos nossos desejos.
Com o Messias chega para a terraplanagem
chama e os recomeços.

{José Augusto Mourão em “Advir - Um Poema de Advento”}

Canto: HE 11 “Natal”
CONFISSÃO
Leitura bíblica: Salmo 126.4 {pg. 849}

Momentos de silêncio
Num mundo que exalta a aparência e a opulência
tu vens a nós nascido num curral.
Num mundo erigido sobre demonstrações
de força e poder
Tu nos ensinas a força da fragilidade
Num mundo sem graça, de religiões
e ciências que tudo explicam,
Tu vens a nós com a magia e o mistério
de uma criança.
Num mundo ensandecido com o acumulo
Tu nasces, vives e morres despojado de glórias.
Num mundo do armai-vos e defendei-vos,
Tu nos ensinas: amai-vos e acolhei-vos.
{Edson Fernando de Almeida}

Canto: HE 2 “A história de Cristo” (manhã)
Momentos de louvor (noite)
Cancioneiro 7 “Isaías 9.6”
Cancioneiro 1 “Nas estrelas”

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
Leitura bíblica: Lucas 3.7-18 {pg.1335}
Mensagem
Coro Myrza Wanderley
Cantata de Natal
“Surgem anjos proclamando”
“Quem é o menino?”
“Três Reis Magos”
“O Messias”
“Oh! Vinde, fiéis”

Convite à mesa

COMUNHÃO
É sempre bom lembrar
Que um copo vazio
Está cheio de ar
É sempre bom lembrar
Que o ar sombrio de um rosto
Está cheio de um ar vazio
Vazio daquilo que no ar do copo
Ocupa um lugar
É sempre bom lembrar
Guardar de cor
Que o ar vazio de um rosto sombrio
Está cheio de dor
Que o ar no copo
Ocupa o lugar do vinho
Que o vinho ocupa o lugar da dor
Que a dor ocupa a metade da verdade
a verdadeira natureza interior
Uma metade cheia
Uma metade vazia
Uma metade tristeza
Uma metade alegria
{Gilberto Gil}

Pai Nosso e Partilha: Cancioneiro 5 “Bandeira do divino”
Cancioneiro 2 “Santos Reis”

Igreja Cristã de Ipanema
Uma igreja sem paredes

Coro Myrza Wanderley “Noite de paz”

Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030
Telefones: (21) 2287 8144 / (21) 98489 8588

CONSAGRAÇÃO E ENVIO
Senhor, faze de mim um instrumento de tua música.
Onde há silêncio que eu leve o si.
Onde houver dor que eu leve o dó.
Onde há a lágrima que eu leve o lá.
E onde houver trevas que eu leve o sol.

Pastores:

Bruno Oliveira | Samuel de Oliveira G. P. Pádua

Pastores Eméritos: Jonas Neves Rezende | Edson Fernando de Almeida
Leni Maria Hoeschl de Gusmão

Domingo, 16 de dezembro de 2018
3º Domingo do Advento

{Carlos Rodrigues Brandão}

Canto: HE 8 “Adoremos ao Senhor”
Recolhimento dos dízimos e ofertas
Tudo vem de Ti Senhor
e do que é Teu To damos. Amém.
Benção final e tríplice amém
Coro Myrza Wanderley “Paz aos homens bons”

um Natal de
paz a todos

REGÊNCIA
PIANO

Bianca Malafaia
Claudia Feitosa

PAZ AOS HOMENS BONS

