
 IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA 
Pastores:  Edson Fernando de Almeida 

            Leni Maria H. de Gusmão 

Leonardo Amorim 

Pedro Vieira Veiga 

Pastor Emérito: Jonas Neves Rezende 
Rua Joana Angélica 203 – Ipanema 

Rio de Janeiro – RJ 

Cep 22420-030 

Fone/Fax (21)2287-8144 
E-mail: icirio@uol.com.br 

Blog:igrejacristadeipanema.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do 

Senhor.” 

(Salmo 122.1) 
 

  

 

 

 

 

Ecclesia Reformata et Semper Refor-
manda 

Domingo, 27 de novembro de 2011 
1º DOMINGO DO ADVENTO 

   
 

LITURGIA 

 

ACOLHIDA 

   . Prelúdio 

   . Solo 

   . Palavra de acolhimento  {Luiz Carlos Ramos} 

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. 

   . Canto: “A História de Cristo” HE 2 

 

SILÊNCIO EM ESPERANÇA 

   . Leituras bíblicas: Is 2.1-5, Sl 122, Rm 13.11-

14, Mt 24.36-44. 

   . Solo 

   . Enquanto houver sol {grupo Titãs} 

Quando não houver saída 

Quando não houver mais solução 

Ainda há de haver saída 

Nenhuma idéia vale uma vida. 

Quando não houver esperança 

Quando não restar nem ilusão 

Ainda há de haver esperança 

Em cada um de nós, algo de uma criança. 

Enquanto houver sol, enquanto houver sol, 

Ainda haverá... 

   . Canto: “A nova do evangelho” HE 5  {manhã} 

   . Momentos de louvor {noite} 

 

 

 

 

  

PREDICA 

   . Leitura bíblica e mensagem 
    Manhã:  Jonas Rezende 

    Noite:     Edson Fernando  

 

ENCARNAÇÃO 

   . Palavras de preparação à ceia do Senhor 

   . Sobre o tempo de Natal {Carlos Alberto Rodrigues 

Alves} 

Natal...O sonho de Deus se tornou realidade! Diferen-

temente dos adultos que sonham ser deuses, Ele quis se 

tornar criança, gente como a gente, trazendo-nos de 

volta a alegria e a inspiração da esperança. Os que que-

rem ser deuses tornam-se chatos, donos da verdade, 

inquisidores. Assim são muitos religiosos, políticos e 

outros profissionais que conheço. Impostam a voz, falam 

na terceira pessoa, escrevem livros de auto-ajuda, vivem 

dando sermões e pitos na gente... Têm sempre respostas 

prontas para perguntas que a gente nem fez!!!Não sa-

bem sorrir!!! Horrível!!! Deus me livre deles!!! 

Deus abandonou este projeto de poder e seguiu caminho 

contrário... 

   . Consagração dos elementos 

   . Pai Nosso  

   . Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Na  bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vens 

chegando para brincar no meu quintal  {Alceu Valença} 

   . Canto: “Jesus Nasceu!” HE 12 

   . Recolhimento dos dízimos e ofertas 

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

Amém”. 

   . Avisos e agradecimentos 

   . Bênção final  

   . Tríplice Amém. 

 

 

 


