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   Ecclesia Reformata et Semper Reformanda 
 

“Eis que Deus é a minha salvação;  

confiarei e não temerei, porque  

o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico; 

 Ele se tornou a minha salvação”. 

(Isaías 12.2) 
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    Domingo dia 13 de dezembro de 2015 

   3º Domingo do Advento 

 LITURGIA 
 

ADORAÇÃO 
   . Prelúdio 
   . Solo /  Coro (noite) 
   . Vox in Via: Gloria  (Vivaldi) 
   . Coragem de acolher o menino Deus      {Pe Paulinho} 
Estamos no mês de dezembro: Tempo de dedicação e 
renovação! Tenhamos coragem de falar às nossas     
crianças que, em vez de brinquedos e bolas, peçam  
bênçãos e graças, abrindo seus corações para destinar 
aos pobres todo supérfluo que entulha nossos armários 
e gavetas. A sobra de um é a necessidade de outro, e 
quem reparte bens partilha Deus(...)Tenhamos coragem 
de cobrir nossas mesas de Natal com afeto e              
compaixão… Dispostos a renascer com o Menino, com 
urgência, trataremos de sepultar iras e invejas,          
amarguras e ambições desmedidas, para que o nosso 
coração seja acolhedor como a manjedoura de Belém. 
   . Canto: Noite jubilosa. Hinário Evangélico, 9 
 
CONFISSÃO 
   . Leitura bíblica: Filipenses 4.4-7 {p. 1553} 
   . Coragem de ver melhor                          {Pe Paulinho} 

Tenhamos coragem de, pelo menos um dia, desligar 
toda a parafernália eletrônica, inclusive o telefone e, 
nos recolher à solidão, fazendo uma viagem ao interior 
de nosso espírito, lá onde habita Aquele que, distinto de 
nós, funda a nossa verdadeira identidade. E entregues à 
meditação, fecharmos os olhos para ver melhor! 
   . Vox in Via - Jesus alegria dos homens (J. S. Bach) 
   . Solo / Coro (noite) 
   . Momento de oração silenciosa e confissão  
   . Motivos de louvor neste Advento 
   . Momento de louvor 
 
EDIFICAÇÃO  
   . Vox in Via  - Graças te damos pela tua glória (Vivaldi) 
   . Leituras bíblicas: Isaías 12.2-6 {p. 938}, Lucas 3.7-18 {p. 

1336}.   
   . Mensagem 
   . Vox in via -  Deus Filho  (Vivaldi) 

  

COMUNHÃO 
   . Convite  à mesa 
   . Coragem de se despir dos pudores        {Pe Paulinho}  
Tenhamos coragem de nos despir dos pudores, e fazer 
em família ao menos um momento de oração, ler um 
texto sagrado, agradecer ao Pai de Amor o dom da vida, 
as alegrias do ano que finda e até dores que exacerbam 
a emoção, sem que se possa entender com a razão. 
Finita, a vida é um rio que sabe ter o mar como destino, 
mas que ignora quantas curvas, cachoeiras e pedras 
haverá de encontrar neste seu percurso. Tenhamos 
coragem de, mãos dadas com o Menino-Deus, deixar 
que as águas lavem o avesso de nossa pele e, em      
seguida, caminharmos silentes rumo ao novo ano…        
E com os olhos fixos na Divina Criança, deixar que seu 
verbo se faça carne em nosso coração de pedra,       
cuidando para que cresça despregada da cruz, exaltada 
pela vitória inelutável da Ressurreição. Enfim, tenhamos 
coragem de viver um terno natal, ousando corrigir o 
equívoco do poeta: pois o amor não é eterno enquanto 
dura, antes dura por que é terno. Amém 
   . Consagração dos elementos 
   . Vox in Via -  Tocando em Frente (Almir Sater) (ma-
nhã) 
   . Coro (noite)  
   . Pai Nosso e Partilha 
 
CONSAGRAÇÃO 
Vamos, juntos, companheiros, 
celebrar o amor divino 
nesta festa que é de música e de luz! 
Mas é bom saber primeiro 
que o cristão tem o destino 
de encarnar o amor-serviço de Jesus.  
                                                  {Jonas Rezende e Eurico Marchon} 

   . Canto: Nasceu Jesus! Hinário , 12 
   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Tudo vem de Ti Senhor e do que é Teu To damos.Amém 
   . Avisos e agradecimentos 
   . Bênção final e tríplice amém.  

 
Silêncio e quietude no templo: por favor, desligue seu celular. 
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NOTAS IMPORTANTES 

LEDA DE SOUZA ALBERICH -  Com dor no coração 

comunicamos o falecimento de nossa queridíssima Leda 

de Souza Alberich, irmã de nossos queridos Cely e Celso 

de Souza. Unimo-nos a Cely e Celso, aos filhos Marcelo, 

Felipe e Leticia, aos netos Guilherme e Tom e ao ex-

esposo Zezinho.  A lembrança da presença de Leda nos 

nossos encontros em São Moritz é vívida em cada um 

de nós. Sua coragem, perseverança e fé,  que ficaram 

tão evidentes no período da doença que a visitou nos 

 últimos anos, na verdade sempre estiveram presentes 

no coração dessa mulher encantadora. Habitada por 

uma profunda confiança em Deus que nem os 

acontecimentos mais difíceis de sua história foi capaz 

de apagar, Leda partiu para o coração do Deus de 

infinita bondade e graça. Descansa do sofrimento 

terreno e desfruta  da alegria transparente dAquele que 

se humanizou para que pudéssemos nos tornar divinos. 

Divina Leda, menina bem-aventurada, vai para o gozo 

eterno do teu Deus. Vai ao encontro dAquele Sopro que 

pulsou silenciosamente em ti e agora te faz viver a 

plenitude dos céus.    

APRESENTACAO ESPECIALÍSSIMA DO CORO MYRZA 

WANDERELY NA IGREJA PRESBITERIANA DE 

COPACABANA -  No próximo domingo, dia 20 de 

dezembro, às 19h,  nosso Coro Myrza Wanderley em 

parceria com o Coro Infanto juvenil da escola de 

musica da Rocinha, com acompanhamento de grande 

orquestra, oferecerá um maravilhoso repertorio de 

musicas natalinas no culto da 19h da Igreja 

Presbiteriana de Copacabana. Será  uma grande 

celebração reunindo as Igrejas  Presbiteriana de 

Copacabana  e Cristã de Ipanema.  Um momento 

histórico que você não pode perder! Portanto, no 

próximo domingo, dia 20, o culto das 19h será na Igreja 

Presbiteriana de Copacabana. As portas daquela 

comunidade irmã estarão abertas para acolher nossa 

comunidade cantante. Unidos ao nosso coro estejamos 

juntos neste grande evento! O endereço:  Rua Barata 

Ribeiro, 335.   Detalhe: avise quantos e quantas você 

puder nesta semana. Nosso querido Flavio estará aqui 

na Igreja orientando aos que porventura não forem 

avisados e vierem para o culto da noite, a dirigirem-se 

para Copacabana.  

CONTRIBUIÇÕES À IGREJA -  Neste final de ano as 

despesas da Igreja aumentam muito com o pagamento 

do decimo terceiro salário.  O Conselho faz um apelo a 

que os membros efetivos e afetivos atualizem de forma 

especial suas contribuições nestes domingos de 

dezembro.   Trata-se de uma forma efetiva de expressar   

o nosso amor por tudo o que esta comunidade tem  nos 

oferecido  durante todo o ano. Fica aqui a 

recomendação paulina: o que contribui, faça-o com 

liberalidade!  Aqueles e aquelas que quiserem fazer 

suas contribuições por deposito bancário devem fazê-lo 

depositando no Banco Bradesco. Os dados são:  Igreja 

Cristã de Ipanema. Agencia: 213-5, Conta: 58922-5, 

CNPJ: 30.124.747/0001-12.  

CORO VOX IN VIA – Neste terceiro domingo do Advento 

temos a amável presença do grupo Vox In  Via. 

MEDITAÇÃO CRISTÃ – O grupo de Meditação Cristã, 

liderado pelo diácono Alouysio continuará a se reunir 

todas as segundas-feiras às 20:00hs no período das 

férias, inclusive na semana de Natal e Ano Novo.  Venha 

participar!  

CAIXINHA DE NATAL PARA O FLÁVIO – Aqueles e 

aquelas que quiserem participar da lembrança de Natal 

que daremos ao Flávio, segurança da Igreja, podem 

fazê-lo depositando uma contribuição na caixinha à 

entrada do templo.  No próximo domingo, após o culto 

da noite, faremos a entrega do presente. Participe! 

AGRADECIMENTO – O CREI agradece ao Pr. Mozart 

Noronha pela doação de 10 exemplares do livro “O 

Cordel pede licença”, com renda das vendas revertida 

integralmente ao CREI. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 14: Jakler Nichele 

Nunes, dia 15: Jether Pereira Ramalho; dia 17: Amaury 

Costa; dia 18: Nina Sulamita Maatouk.  Um abraço 

carinhoso aos aniversariantes. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO: Malaquias 5.2-5ª, Lucas 1.47-55 ou Salmo 

80.1-7, Hebreus 10.5-10, Lucas 1.39-45 (46-55). 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Rute; 

Próximo domingo: manhã: Samira; noite: Alouysio. 


