
 
 

ADORAÇÃO 
 

Prelúdio 
 

Acolhida e abertura 
 

Leitura  Isaías 9.6 

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos 
deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se 

chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus 
Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 

   

Canto  Anunciação (Cancioneiro 3) 

ORAÇÃO 

Agradecimentos e pedidos  
 

Canto   Orar é amar (Cancioneiro 88) 

Momento de silêncio 
 

Leitura   
Se a gente é capaz de espalhar alegria 
Se a gente é capaz de toda essa magia 

Eu tenho certeza que a gente podia 
Fazer com que fosse Natal todo dia 

Maurício Gaetani  
(Cantado pelo Roupa Nova) 

 

                        LOUVOR 
 

Canto  Nas estrelas (Cancioneiro 01)                              
 

PALAVRA 
 

Evangelho  João 1.1-14 

Reflexão    Pr. Victor Siqueira 

 

 

 
COMUNHÃO 

Convite à mesa  
  

Pai Nosso e Partilha 
 

Canto   És sobre todos (Cancioneiro 44) 

DEDICAÇÃO 

Canto  Não tenhas sobre ti (Cancioneiro 99)  

Recolhimento dos dízimos e ofertas 

Tudo vem de Ti, Senhor 
E do que é Teu To damos. Amém. 

 

Comunicações / Bênção e despedida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ICI NA INTERNET 
E Facebook: 
fb.com/igrejacristadeipanema 
Página da ICI: 
igrejacristadeipanema.org.br 
Instagram: @igrejacristadeipanema  
Youtube         
 Horário do Culto:  Domingo 10h30 

                  

 

 

“Semana do orgulho LGBTQI+” 

Igreja Cristã de Ipanema 
Ecclesia reformata et semper reformanda      (organizada em 1962) 
Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 
Telefone: (21) 2287 8144 (21) 98489 8588   •  E-mail: secretariaici203@gmail.com  

Pastor Efetivo:        Victor Siqueira Santos  
Pastores Eméritos: Edson Fernando de Almeida 
                                     Jonas Rezende (in memorian) 
                       Leni Maria Hoeschl de Gusmão (in memorian)  

 

LITURGIA   

 

                         

 

Domingo, 25 de dezembro de 2022 

1º Domingo do Tempo do Natal 



 
PASTORAL DE NATAL 

 

O Natal é uma das datas mais especiais do 
cristianismo. Nele, celebramos o nascimento de 
Jesus, o Deus que vem em forma de criança para 
quebrar toda altivez e desejo vil de grandeza. Mas, 
mais que uma data, o Natal é um acontecimento, 
uma irrupção, que pode ocorrer em qualquer tempo, 
a qualquer hora. 
 

O Natal, para José, o carpinteiro da Galileia, 
aconteceu antes mesmo de Jesus nascer. Quando 
estava noivo de Maria, José recebe a notícia de que 
sua companheira estava grávida. O problema era que 
ele e Maria ainda não haviam tido relações. José era 
um homem fiel à lei de Moisés. Pela lei, José deveria 
denunciar aquela situação e a jovem Maria haveria de 
sofrer as consequências. Mas, Deus visitou o 
carpinteiro e, através de um mensageiro, disse a ele 
que a vida valia mais que as leis, que o amor valia 
mais que as letras que provocam a morte. Entre 
condenar Maria ou abandoná-la, José escolheu amá-
la, abrindo os seu entendimento para a presença 
divina entre eles. Então, naquele momento, o Natal 
aconteceu no coração de José. 
 

Todas as vezes que escolhemos amar, o Natal 
acontece. 

 

Todas as vezes que abrimos os nossos olhos para 
enxergar a presença divina entre nós, o Natal 
irrompe. 

 

Que o Natal não cesse de acontecer. 
 

Desejo a todos/as um Feliz Natal! 
 
                                             Pr. Victor Siqueira 
 

 
ANO NOVO: Comunicamos que no próximo domingo 
01/01 não haverá culto. Retornamos com a nossa 
celebração no dia 08/01, às 10h30. 
 
VILA MIMOSA: O projeto NAVI (Núcleo de 
Acolhimento da Vila) entrou em recesso. Os 
atendimentos retornarão no mês de fevereiro. 
 
 
 

 
 

 
OFERTAS: A nossa manutenção depende das ofertas, 
dízimos dos membros e doações dos amigos da ICI. 
Colabore para que possamos continuar mantendo 
nossos cultos e ações sociais.  Sua contribuição pode 
ser depositada na conta bancária (Bradesco – agência  
0213 CC 58922-5 – CNPJ  30.124.747/0001-12). 
Também podem ser feitas ofertas e doações pelo PIX  
30.124.747/0001-12 
 
                           

 

 
AMIGOS DO CREI: O CREI, Centro de Recuperação 
Infantil existe desde 1964 e   atende, gratuitamente, a 
50 crianças na faixa de 2 a 3 anos e 11 meses, que 
passam o dia na sede da ICI.  Ali almoçam, lancham e 
jantam além de receberem educação e momentos de 
lazer e auxílio complementar em necessidades 
específicas. São 12 funcionários e alguns voluntários 
que se dedicam a estas crianças. Para manutenção do 
CREI recebemos uma parcela da Prefeitura, doações 
e colaborações dos AMIGOS DO CREI. Para doar 
BANCO SANTANDER – Ag. 4677 – Conta Poupança 
600.006.928-5 e CNPJ 42.136.531/0001-56. Temos 
ainda o PIX que é o mesmo nº do CNPJ. Para se 
tornar AMIGO do CREI indicamos contato com a 
Nágila, diretora do CREI, pelo telefone 97517-7389. O 
CREI aceita ainda ajuda de voluntários. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 26. Fábio 
Cavalcanti da Silva e Rosane da Silva Gomes 27. 
Carusa Romano Moura e Gerli de Araújo Goldfarb  
31. Elisa Maria Gusmão Hoeschl de Gusmão, Itamar 
Bento Claro e Vanessa Maria Lima Campos. Um 
grande abraço da ICI! 

 
ATENÇÃO, AMIGOS! 


