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“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor.”{Salmo 122.1} 
 

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

 

 

 ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

Acolhimento 

“Outra vez nos encontramos... 
Outro final de ano, mais um Advento. 

A primavera se despede 
Para que possamos saudar o verão. 

Aí vêm dias de muito sol e muita chuva 
Que é pra que a gente não se esqueça 

De que não há esperança sem dor, 
Nem sorriso sem pranto, 

Como não há dia sem noite. 
Entre sombras e luzes 

Esperamos o Salvador.” 
{ Luiz Carlos Ramos } 

 
Canto: HE 17 Natal (1ª a 4ª estrofes) 

CONFISSÃO 
 
Leituras bíblicas: Salmo 122 {p.848} 
Solo e Momentos de Silêncio  

 

 “Um dia, a paz e a justiça se beijarão como 
eternos namorados.  Um dia, a paz e a justiça 
sepultarão os mais temidos arsenais. Um dia, a paz 
e a justiça serão as ternas verdades finais.  Um 
dia, a paz e a justiça tirarão de nossos lábios a 
palavra guerra.  Um dia, a paz e a justiça 
brindarão este nosso céu chamado terra.  Um 
dia, a paz e a justiça exterminarão as feias faces da 
fome. Um dia, a paz e a justiça serão, de todas 
as nações, o novo nome. Um dia, a paz e a justiça 
irão celebrar, alegremente, nossa utopia . Um dia, a 
paz e a justiça farão nascer da noite escura, o 
sol do novo dia.” 

{Carlos Alberto R. Alves} 

 

Canto: HE 14 “ No humilde presépio” (manhã) 
Momentos  de Louvor (noite)  
 
 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras bíblicas: AT: Isaías 2.1-5 (p.926); NT:  
Romanos 13.11-14 (p.1494) e Mateus 24.36-44 
(p.1286). 
Mensagem 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Senhor, eis-nos à espera. No fundo das nossas 
correrias, no coração destes dias agitados, que nos 
dividem literalmente ao meio, entre mil pequenas 
tarefas e mil pequenos pensamentos, há um silêncio 
que soletra o teu nome. No fundo de nós sabemos 
que só um deus nos pode salvar. Pode até aparecer, 
no meio de tanto ruído, que te dispensamos. Pode 
até acontecer que não tenhamos que não tenhamos 
a força dos verdadeiros gestos do Natal. Mas, eis-nos 
à espera. Acredita que, por vezes, enquanto 
trocamos cartões, augúrios, presentes, há um 
momento em que nossas mãos ficam vazias, fixas no 
ar, como se rezassem. É quando te pedimos que 
faças brilhar em nós a estrela luminosa do teu Natal.   

{José Tolentino Mendonça} 

Pai Nosso e Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Oferendas de amor 

“Sabe também, ó Arjuna! 
Que eu aceito toda a oferenda 

que se me faça com amor: 
seja uma folha, uma flor, 

uma fruta ou apenas 
gotas de água. 

Eu não olho o valor da oferenda, 
mas olho o coração 

de quem a faz.” 
{Bhagavad Gîtâ IX, 26} 

 
Consagração dos dízimos e ofertas 
Canto: “Reis do Oriente” 
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) 

 

 

CARTA AOS MEMBROS AFETIVOS E 
EFETIVOS: Aqueles e aquelas que ainda não 
pegaram a carta do Conselho dirigida aos 
membros afetivos e efetivos da igreja poderão 
fazê-lo hoje com um dos diáconos de plantão.   As 
filipetas, que podem ser  descartadas no final da 
carta, devem ser preenchidas e depositadas no 
gazofilácio, à entrada do templo. 

PIQUENIQUE DAS CRIANÇAS: A professora 
Cíntia convoca a criançada da igreja para um 
piquenique no próximo sábado, dia 3 de 
dezembro. Vamos trazer nossas crianças!  

CULTO DE NATAL:  A celebração especial de 
Natal na ICI será no dia 18 de dezembro, com a 
presença do nosso maravilhoso Coro nos cultos da 
manhã e da noite.    

PASTOR SAMUEL D’PÁDUA: Traz a 
mensagem divina aos nossos corações  no culto da 
manhã. Que Deus o ilumine e abençoe.  

LEILÃO  VIRTUAL  DO CREI: Nesse ano teremos o 
Leilão Virtual do Crei. Será no início de dezembro com 
data ainda a ser divulgada. Cheque em sua casa, entre 
seus amigos e familiares, peças, objetos, móveis que 
você e seus parentes gostariam de doar para serem 
leiloadas.  O Leilão  nos permitirá arrecadar uma 
receita maior em comparação ao Bazar.  Para a doação 
das peças e para marcar um horário para pegá-las, 
entre em contato, por favor, com o número 
996791895 ( tel e wapp) Leonardo Amorim. A data 
limite para a doação das peças do leilão será no dia 3 
de dezembro.  

BAZAR  DO  CREI: Na próxima sexta-feira, sábado e 
domingo, 2 a 4 de dezembro, teremos o Bazar do 
Crei.   Apresse-se em fazer sua doação! Além da venda 
de objetos e roupas,  contaremos ainda com a venda 
ou rifas de serviços profissionais: Massoterapia, Pilates, 
Serviços de Salão de Beleza, Sessão de fotos e etc. 
Veja  de que forma você poderia ajudar doando seu 

serviço para que possamos comercializar no bazar! 

Horários do Bazar:  Sexta, DIA 2:  16h às 20h; 
Sábado, DIA 3: 16h às 20h e Domingo, DIA 
4:  10h30 até 13h30 e 18h às 21h.  

CHEGADA DO ADVENTO:  O Conic-Rio 
convida suas igrejas-membro para a celebração da 
chegada do Advento, amanhã, aqui na nossa 
Igreja, às 19h, com a presença especialíssima do 
coro Myrza Wanderley, Não perca!  

CURSO TEOLOGIA DA  CRIANÇA: O 
doutorando em filosofia e pastor batista  André 
Decotelli e sua esposa Kelly Decotelli, doutora em 
psicologia, oferecerão um curso sobre Teologia da 
Criança, no Instituto Compassio, no dia 10 de 
dezembro, das 9 às 18h. Imperdível!  Confira o 
preço e demais  detalhes no mural do templo. Os 
interessados devem entrar em contato com a nossa 
irmã  Solange Roxo, pelo telefone 99315-5628 ou 
pelo e-mail: incompassio@gmail.com.  

JUVENTUDE DA ICI: A moçada da igreja 
encontra-se desde sexta feira no sítio Betuel, em 
Friburgo, na serra Fluminense, fazendo uma 
avaliação dos projetos de 2016 e projetando as 
atividades do ano vindouro. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: 
Enilde Maciel; Dia 1.12: Sérgio Roxo Mundim e 
Dia 3.12: Marcus Vinícius Osório de Moraes. Um 
abraço carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 
DO PRÓXIMO DOMINGO: Isaías 11.1-10, 
Salmo 72.1-7, 18-19., Romanos 15.4-13 e Mateus 
3.1-12.  

DIÁCONOS DE  PLANTÃO:   

Hoje: Lya (manhã) e  Dimas (noite) .  

.
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