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Domingo, 03 de dezembro de 2017 
1º DOMINGO DO ADVENTO 

“Restaura-nos, ó Deus Todo-poderoso, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos.” {Sl 80.7} 

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

ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Coro MW “Nós temos esta esperança” 
Solo                                {Lizette Pinhão - manhã} 
 

Salmo 18:  Cristo, Luz dos homens 
No céu se desdobra a glória de Deus! 
O firmamento proclama seu poder criador. 
Na sequência dos dias e das noites, 
flui um anúncio, transmite-se uma mensagem. 
Sem palavras nem discursos, 
não se ouve nenhuma voz. 
Entretanto, o seu murmúrio ecoa por toda a terra, 
o seu ritmo se propaga até os confins do universo. 
Lá armou o Senhor uma tenda para o sol. 
Como o esposo, ao sair de quarto nupcial,  
como o herói alegre e destemido,  
assim é o sol quando se levanta, 
para percorrer o céu de um extremo ao outro. 
Nada há quem escape ao seu calor ardente. 

{Trad. Francisco Teixeira & Carlos Mesters}  
 

Canto: HE 20 “Nasce Jesus” 
 

CONFISSÃO 
 

Coro MW “Ó vem, Emanuel” 
Leitura Bíblica: Salmo 80.1-7,17-19 {pg. 808}                                                          
Solo                                               {Lizette Pinhão - manhã} 

Momentos de silêncio 
 

Litania de Confissão 
Oficiante: Poderoso Deus, que enviaste uma estrela para 

guiar teu povo ao Menino, confessamos que  
não temos seguido a luz de Tua Palavra.  

Comunidade: Não temos buscado os sinais de teu amor no 
mundo, ou dado crédito à bondade do Evangelho.  

Oficiante: Temos falhado em não louvar com nossa  
alma o nascimento de Teu Filho, e temos afastado  
a Sua paz de nossa terra.  

Comunidade: Perdoa nossos pecados e renova em nós toda 
boa vontade para transformar nosso mundo em  
Teu Reino. Amém!  

{Paulo Roberto Rodrigues} 
 

Canto: HE 5 “A nova do Evangelho” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto: Cancioneiro 1 “Nas estrelas” 
 Cancioneiro 3 “Anunciação” 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas:  Isaías 64.1-9 {pg. 993};  
 I Coríntios 1.3-9 {pg. 1499};  
 Marcos 13.24-37 {pg. 1322}.  
Mensagem 
Coro MW “Três Reis Magos” 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Vazio do tamanho de Deus 
Sinto em mim um grande vazio, 

Tão grande, do tamanho de Deus. 
Nem o Amazonas que é dos rios o rio 
Pode enchê-lo com os afluentes seus. 

Tento, intento e de novo tento 
Sanar esta chaga que mata. 

Quem pode, qual é o portento 
Que estanca esta veia ou a ata? 
Pode o finito conter o Infinito 
Sem ficar louco ou adoecer? 
Não pode. Por isso eu grito 

Contra esse morrer sem morrer. 
Implode o Infinito no finito! 
O vazio é Deus no meu ser! 

{Leonardo Boff} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 53 “A começar em mim” 
 Cancioneiro 54 “Deus da alegria” 
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
Canto: HE 9 “Noite Jubilosa” 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
Bênção final responsiva 
Oficiante:  Sobre nossos corações e nossas casas;  
Comunidade: A Bênção de Deus!  
Oficiante:  Em nossas idas e vindas;  
Comunidade: A Paz de Deus!  
Oficiante:  Em nossa vida e paixão;  
Comunidade: O Amor de Deus!  
Oficiante:  Em nossa despedida e até o novo começo;  
Comunidade: Os braços de Deus nos acolham e nos 

conduzam de volta ao lar. Amém!  
{Comunidade de Iona, Escócia} 

 

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

 

Benção Final e Tríplice Amém 
 



Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 

Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

ADVENTO: Cada Advento nos mostra um cenário no 
qual tudo brota de novo, sem estridências nem 
espetáculos extravagantes. É o tempo do silêncio que 
vai gestando algo novo, pleno de vida e de sabor; 
tempo que nos move a reestreiar nossa vida; para isso é 
preciso destravar nossos sentidos para olhar, escutar, 
sentir, tocar, saborear tudo como se fosse a primeira 
vez. {Pe. Adroaldo Palaoro} 

NOVO CICLO DO CALENDÁRIO LITÚRGICO: A 
chegada do Advento marca o início de um novo ciclo 
do Calendário Litúrgico. Começamos, assim, o Ano B, 
em que seremos inpirados pela leitura do Evangelho de 
Marcos – o evangelho da urgência. Em nossa 
comunidade, os textos da liturgia seguem as indicações 
do Lecionário Comum Revisado, um importante 
instrumento de comunhão litúrgica das comunidades 
cristãs de todo o mundo. 

VISITA DE NOSSOS IRMÃOS E IRMÃS DO 
VIDIGAL: Na manhã deste domingo recebemos com 
alegria uma boa parte dos componentes da 
congregação da ICI no Vidigal. O menino Arthur 
receberá as águas do batismo. É dia de festa e de luz. 
Bendito seja o nosso Deus! 

MENINAS VIOLONISTAS DO VIDIGAL: Sob a 
batuta do Pr. Samuel, as meninas violonistas do Vidigal 
apresentarão seu novo repertório na manhã de hoje na 
ICI. Que belo presente neste tempo de Advento!   

ICI EM AÇÃO: Nosso pastor Edson foi convidado 
para trazer uma palavra sobre o Advento na Paróquia 
na manhã de hoje na comunidade Batismo do Senhor, 
Diocese de Duque de Caxias.  No próximo domingo, 
cerca de 15 irmãos e irmãs daquela comunidade 
estarão conosco, no culto da manhã,  para celebrar o 
segundo domingo do Advento. Ontem nosso pastor 
participou de uma manhã de oração com a comunidade 
teresiana, na Gávea, falando sobre o tema Advento: 
tempo de gratidão. 

GRAVAÇÃO DOS SERMÕES: Ainda não 
conseguimos voluntários para a gravação dos sermões 
proferidos nos cultos da noite. Última chamada! 
Alguém se manifesta? Participe desta importante 
iniciativa de divulgação da nossa comunidade. 

CULTO DE NATAL: A celebração do Natal na ICI 
ocorrerá no dia 17 de dezembro, terceiro domingo do 
Advento, nos cultos matutino e vespertino. 

UM PRESENTE PARA A NOSSA ICI: Em sua última 
reunião ordinária o Conselho da Igreja Cristã de 
Ipanema, acolheu e aprovou a proposta de criação do 
plano: Um presente de natal para a ICI. Trata-se de uma 
contribuição especial de todo(a)s que tornará possível a 
pintura do templo, a melhoria da rampa de acesso, a 
troca do gradio do templo, a melhora da estrutura 
elétrica que carece de urgente revisão e também a 
aquisição de um novo órgão para a igreja. São obras 
importantes e necessárias que visam dar mais 
acessibilidade e segurança, além de deixar mais 
acolhedora e bonita nossa querida ICI. 

PROFISSÃO DE FÉ NA ICI: A profissão de fé do 
grupo de pré-adoslecentes que vem se preparando 
desde o começo do ano sob a batuta do Prof. Jakler, 
acontecerá no dia 17 de dezembro, no culto de Natal 
da manhã. 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã é dia de classe Paul 
Tillich. Tema: A chegada do Advento! Horário: 18h30.    

REUNIÃO DO CONSELHO: Amanhã, 04 de 
dezembro, teremos a última reunião do Conselho da 
ICI em 2017, as 20 h.  

CONTRIBUIÇÃO AO FLÁVIO: Na entrada do 
templo, à direita, é possível visualizar a caixinha de natal 
do nosso querido Flávio, que com tanta atenção e 
carinho nos atende durante todo ano. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: 4ª feira próxima, 06 de 
dezembro, teremos reunião de oração aqui na Igreja.  
Bendito seja Deus que não me rejeita a oração nem afasta 
de mim a sua graça.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 03.12 Marcus 
Vinivius Osório de Moraes, Zenaide Mariano Ribeiro 
04.12 Carlos Alberto Pereira, Patricia Grottera 05.12 
Lilian Valeska Almada Mendes 07.12 Irmgard Schanner. 
A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Isaías 40.1-11; Salmo 85.1-
2,8-13; 2Pedro 3.8-15a; Marcos 1.1-8. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Isabel (manhã) e Alouysio (noite) 
Próximo domingo: Lya (manhã) e Dimas (noite)                        


