
ADORAÇÃO 
 

Prelúdio 
Coro Myrza Wanderley “Chegou o dia”  
 

Nasce o menino Jesus! 
Não se assustem os pequeninos 

Senhor Deus mandou dizer 
Que seu filho Jesus Cristo 
pobrezinho quis nascer! 

Bendita sejas, Maria, 
Pelo teu imenso amor! 
Esmagaste a serpente 

Santa Mãe do Salvador! 
Meu São José Carpinteiro 

Operário, lavrador 
Hoje tu és tão bendito 
Criaste quem te gerou! 

Bate palmas minha gente! 
Cantem os pobres com ardor 
Cante o céu e cante a terra 

Viva o menino Senhor! 
{Zé Vicente} 

 
Canto: HE 08 “Adoremos ao Senhor” 
     

CONFISSÃO 
 
Leitura Bíblica Alternada: Salmo 80.1-7,17-19 {pg. 849} 

Coro Myrza Wanderley “Tu vieste aqui” 
Momentos de silêncio  
 

Que saibamos permanecer em silêncio agora 
acolhendo do fundo do nosso ser 

 toda a Sua proximidade, 
toda a ternura divina  

que Você dispensa sobre nós. 

E assim,  
ainda que por um milésimo de segundo,  

nos sintamos nascidos do Seu amor,  
banhados por Sua luz. 
                                {Edson Fernando de Almeida} 

 
Canto: HE 81 “Amparo Divino” 
 
Momentos de louvor:  Cancioneiro 01 “Nas estrelas” 
                                        Cancioneiro 46 “Haja paz na terra” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 
Leitura Bíblica: Mateus 1.18-25 {pg. 1245} 

Mensagem 
Coro Myrza Wanderley “Glória” 

 
COMUNHÃO 

 
Convite à mesa 

Certo dia, na plenitude dos tempos, 
 quando o prazo da espera expirou, 

 Deus se aproximou de uma virgem toda pura.  
Bateu mansamente a sua porta.  

Pediu para morar e viver na casa dos homens. 
 E Maria disse que sim.  

Porque havia lugar para ele em sua hospedagem, 
 o Verbo se fez carne no seio da Virgem. 

 E a vida divina começou a crescer no mundo.  
E eis que numa noite completou-se o tempo. 
 No silêncio da gruta, porque não havia lugar  

para ele na estalagem dos homens, 
 entre o arfar do asno e o mugir do boi, Deus nasceu. 

 Aquele que ninguém jamais viu,  
aquele a quem os homens suplicavam:  

Senhor, mostra-nos o Teu rosto, se mostrou assim como é. 



 Permanecendo o Deus que sempre era,  
assumiu o homem que nem sempre era. 

 É o mistério da noite abençoada do Natal! 
{Leonardo Boff} 

 
Pai Nosso e Partilha:  
Canto:  Cancioneiro 03 “Anunciação” 
 Cancioneiro 64 “Um coração para amar” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Ó Deus da Luz, conduz teu povo por um caminho cheio de sol, 

onde a justiça seja acolhida com as mãos, 

a terra produza frutos que todos possam comer, 

onde haja moradia, trabalho, educação, saúde, 

oportunidade para todos e todas... 

onde os limites e muros  

sejam substituídos por canteiros de flores,  

onde sejam todos irmãos e irmãs. 

E assim, que o sol aqueça sempre nossas vidas  

e dissipe de nossa terra toda a escuridão.  

Assim seja. Amém! 
{Inês França Bento} 

Canto: HE 07 “Noite de paz” 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor 

e do que é Teu To damos. Amém. 
 

Benção Final e Tríplice Amém  
 

 

 

Igreja Cristã de Ipanema 
Uma igreja sem paredes 

 

Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030 
Telefones: (21) 2287 8144 / (21) 98489 8588 
 

Pastores:  Bruno Dias Oliveira  
  

Pastores Eméritos:  Jonas Neves Rezende (in memorian) 
 Edson Fernando de Almeida, Leni Maria Hoeschl de Gusmão 

 

Domingo, 22 de dezembro de 2019 

4º Domingo do Advento 

  

“Ele será chamado pelo nome de Emanuel, 
que quer dizer: Deus está conosco.” {Mateus 1.23} 


