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28.11.2021 
 

 

Advento 
1º Domingo 

 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  Nas estrelas  (Cancioneiro 1) 
 

Nas estrelas vejo a sua mão 
e no vento ouço a sua voz. 
Deus domina sobre terra e mar, 
tudo ele é pra mim. 
 

Eu sei o sentido do Natal, 
pois na história tem o seu lugar. 
Cristo veio para nos salvar. 
Tudo ele é pra mim. 
 

Até que um dia seu amor senti, 
sua imensa graça recebi. 
Descobri, então, que Deus não vive longe  
lá no céu sem se importar comigo. 

 

Mas agora ao meu lado está, 
cada dia sinto seu cuidar. 
Ajudando-me a caminhar 
tudo ele é pra mim. 

 
Leitura 
 

Como toda a gente, tenho um horror total as vésperas  
nos correios ou nos consultórios e não suporto  

as filas burocráticas a que nos obrigam.  
Contudo, não cesso de esperar o inesperado. 

  (Edgar Morin) 
 

Canto   Ao oramos, Senhor  (Cancioneiro 3) 
 

Ao orarmos, Senhor,  
Vem encher-nos com Teu amor 
Para o mundo agitado esquecer, 
Cada dia tua vida viver. 

 

Nossas vidas vem, pois transformar, 
refrigério pra alma nos dar. 
E agora, com nossos irmãos, 
reunimo-nos aqui em oração. 

 

Oração 
 

Evangelho       Lucas 21.25-36 
 

Reflexão       Victor Siqueira  
 

Interlúdio 
 

Eucaristia 

Canto Bandeira do divino (Cancioneiro 5) 
 

Os devotos do Divino vão abrir sua morada 
Pra bandeira do Menino ser bem-vinda, ser louvada! Ai ai! 
 

Deus, nos salve esse devoto pela esmola em Vosso nome, 
dando água a quem tem sede, dando pão  quem tem fome! Ai ai! 
 

A bandeira acredita que a semente seja tanta 
Que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa! Ai ai! 
 

Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, 
que o homem seja livre, que a justiça sobreviva! Ai ai! 
 

Assim como os três reis magos que seguiam a estrela guia, 
A bandeira segue em frente atrás de melhores dias! Ai ai! 
 

No estandarte vai escrito que Ele voltará de novo, 
E o Rei será bendito, Ele nascerá do povo! Ai ai! 

 

Ofertório  Um vaso de bênção (HE 180) 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

ATENÇÃO, AMIGOS! 
 

O CONSELHO DE PRESBÍTEROS DA IGREJA CRISTÃ DE 
IPANEMA INFORMA QUE: 

 

1) O afastamento do pastor Alexandre Cabral em 21.11.21 ocorreu pelo 
fato do mesmo decidir retornar à sua Comunidade. O Pr Alexandre 
esteve à frente da ICI, a convite do pastor emérito Edson Fernando de 
Almeida, na ocasião definida como uma ajuda temporária, até que o 
pastor titular fosse substituído, em abril de 2020. Com a pandemia 
da COVID-19 o Pr. Alexandre, eleito pelo Conselho como pastor 
auxiliar, estendeu o período até o final do atual calendário litúrgico. O 
Conselho agradece ao Pr. Alexandre por sua dedicação e deseja que 
seu retorno a sua Comunidade de origem seja exitoso, desejando 
poder contar sempre com sua prestimosa colaboração. 
 

2) Nossa celebração do Advento será realizada normalmente e contaremos 
com a colaboração do irmão Victor Siqueira na coordenação dos 
cultos e com a irmã Claudia Feitosa na organização musical. 
 

3) Os cultos online serão encerrados a partir desse domingo, uma vez 
que estamos reorganizando as nossas celebrações presenciais. Assim 
que possível, vamos readquirir os equipamentos necessários e 
retomaremos as gravações dos cultos e a divulgação no YouTube. 
 

4) O Conselho está trabalhando na organização das assembleias 
ordinária e extraordinária a serem realizadas em abril de 2022 onde 
serão escolhidos o pastor titular e os membros do conselho de 
presbíteros para o quadriênio abril de 2022 a abril de 2026. 
Contamos com o engajamento de nossa Congregação. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 01.12 Sergio Roxo Mundim 
03.12 Marcus Vinícius Osório de Moraes, Zenaide Mariano Ribeiro 
04.12 Carlos Alberto Pereira, Patrícia Grottera. Um grande abraço da ICI!  

 

 


