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Domingo, 24 de dezembro de 2017 
4º Domingo do Advento 

“Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade.” {Salmo 89.1} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Solo                                               {Lizette Pinhão - manhã}  

 
Explode minh’alma 

 
Rejubila nAquele que 

Sendo rico se fez pobre 
Sendo grande se fez pequeno 

Sendo infinito se fez finito, 
Sendo forte se fez fraco. 
Sendo Deus se fez gente. 

Grita, grita a plenos pulmões: 
Nada poderá nos separar 

Do amor de Deus 
Que se revela numa criança: Jesus. 

                               {Edson Fernando}  
 

Canto: HE 12 “Jesus nasceu” 
Acende-se a quarta vela do Advento 
 

CONFISSÃO 
 
Leitura Bíblica: Salmo 89.1-4, 24-26 {pg. 814}                                                          

Solo                                                   {Lizette Pinhão - manhã} 
 

Ele nasceu 
 

Chega das palavras que nada dizem, 
Dos amores sem entrega, 

Da fé que não arrisca 
Da esperança que nada espera, 

Dos ideais que assassinam as pequenas conquistas, 
Dos sonhos que não transcendem 

Das religiões que não religam 
Das igrejas que só adoecem 

Dos discursos  que alimentam o ódio. 
Não há tempo a perder. Ele nasceu! 

Sim, Jesus nasceu! 
   {Edson Fernando} 

 
Momentos de silêncio 
Canto: HE 2 “A História de Cristo”   
 

EDIFICAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas: Lucas 1.26-38 {pg. 1331};  

Lucas 1.47-55 {pg. 1332}; II Samuel 7.1-11,16 {pg. 432}; 

Romanos 16.25-27 {pg. 1499} 

Mensagem  
 

COMUNHÃO 
 
Palavras da instituição da Santa Ceia 
 

Amai-vos e acolhei-vos 
Num mundo que exalta a aparência e a opulência 
tu vens a nós nascido num curral. 
Num mundo erigido sobre demonstrações 
 de força e poder 
Tu nos ensinas a força da fragilidade 
Num mundo sem graça,  
de religiões e ciências que tudo explicam, 
Tu vens a nós com a magia 
e o  mistério de uma criança. 
Num mundo ensandecido com o acúmulo 
Tu nasces, vives e morres despojado de glórias. 
Num mundo do armai-vos e defendei-vos, 
Tu nos ensinas: amai-vos e acolhei-vos. 

{Edson Fernando}  

Pai Nosso e Partilha 
             

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
A criança que acaba de nascer é a luz do mundo.  

Não a busquemos no passado remoto, começo de era. 
Busquemo-la no alcance da mão. Neste momento, uma 
criança acaba de nascer. Dezenas, centenas, milhares de 

crianças acabem de nascer. Os frutos dourados do prazer 
da carne, desta carne a quem a Criança Eterna investiu de 

uma dignidade infinita. O corpo, a carne, a comida,  
o concreto vigor do abraço, onde Deus fulge. Fúlgida luz. 

Tudo é uma beleza. 
{Helio Pelegrino} 

Canto: HE 7 “Noite de Paz” 
Acendem-se as velas 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 

 

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) 

 

LIZETTE ÁVILA PINHÃO: Nossa querida irmã Lizette 

Pinhão, após ininterruptos 55 anos como organista da ICI, 

deixará o seu ofício no útimo domingo deste ano. Esta 

vida abençoada e abençoadora, cujas mãos e voz nos 

põem tão próximos de Deus, tem sido um dos capítulos 

mais lindos da história da ICI.  A partir de janeiro de 2018 

Lizette não estará ao órgão, mas sua voz continuará 

embalando nossos sonhos, colocando-nos mais próximos 

das melodias de Deus. O nosso amor e reconhecimento a 

você, querida Lizette, sempre!  

CELEBRAÇÕES DE FINAL DE ANO: Hoje e no dia 31 

de dezembro NÃO teremos o culto da noite. Portanto, 

nossas celebrações se darão apenas pela manhã, às 10h30. 

DESPEDIDA DO PASTOR EDSON E FAMÍLIA: O 

pastor Edson, Anna Paula e Anna Luz agradecem a 

homenagem comovente que receberam no último 

domingo. Foram momentos inesquecíveis para a família 

pastoral!   

PERÍODO SABÁTICO: Como vem sendo anunciado 

nos últimos domingos, o Conselho da Igreja Cristã de 

Ipanema concedeu ao Pr. Edson um perido sabático de  

6 meses após 25 anos ininterruptos de ministério pastoral. 

Nosso pastor tomou posse, na última 3ª feira, como 

Professor Adjunto do Departamento de Ciências da 

Religião da Univesidade Federal de Juiz de Fora.   

PASTOR BRUNO À FRENTE DA ICI: Nosso querido 

Pr. Bruno substituirá o Pr. Edson no seu período sabático. 

Cheio de planos e sonhos, Bruno assume a ICI com o 

apoio integral do conselho e de toda a igreja. Serão 

tempos maravilhosos de muito trabalho, crescimento 

espiritual e comunhão. Nosso querido Pr. Samuel assumirá 

o pastorado da nossa congregação no Vidigal e auxiliará o 

pastor Bruno em vários ministérios da ICI, como a reunião 

de oração da tia Eunice. Oremos por nossos pastores!  

MEDITAÇÃO CRISTÃ: O grupo de meditação cristã 

continuará se reunindo durante o período de férias  

ininterruptamente. Sempre às 4as feiras às 18h30.  

PROFISSÃO DE FÉ DE JEMIMA FUENTES: Na 

manhã desta véspera de Natal a ICI acolhe com todo 

carinho a jovem Jemima Fuentes Ribeiro da Silva por 

profissão fé. Que sua vida, Jemima, seja sempre uma 

bênção!  

NOTA DE FALECIMENTO: Faleceu no último dia 05 

de setembro Loide Freitas Estides, aos 92 anos de idade. 

Sua maior felicidade sempre foi a vida comunitária e de 

serviço às igrejas nas quais viveu. Dona Loide é mãe de 

nossa querida Miriam Freitas Estides Delgado e avó de 

Henrique Delgado, que integra a juventude da ICI. Aos 

familiares e amigos de Dona Loide, o abraço amoroso da 

ICI.  

 ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 26.12 Fabio 

Cavalcanti da Silva 27.12 Carusa Romano de Moura, Gerli 

de Araújo Golfarb. A todos e todas, um abraço 

carinhoso da ICI! 

MENSAGEM DE NATAL DO CONIC: Ele apareceu... 

“a fim de guiar nossos passos no caminho da paz”. (Lc 

1:79). Estamos prestes a recordar e tornar presente o 

nascimento de Jesus, Filho de Deus, Deus Forte, Príncipe 

da Paz. O Advento que se encerra foi um tempo de 

preparação para a irrupção de Deus na história, 

representada pelo nascimento de Jesus. Um Deus de 

compaixão, amor, que se coloca ao lado das pessoas 

desprezadas pela desigualdade econômica, pela 

intolerância religiosa, racial, de gênero. Que nesses 

tempos de incertezas, tensões, de afirmação dos 

interesses econômicos sobre a vida do planeta e das 

pessoas, possamos nos deixar provocar pela criança da 

manjedoura, engajando-nos em favor do Reino de Deus, 

caracterizado pela igualdade, respeito às diferenças, 

cuidado com a criação. Quando substituirmos o ódio e o 

desprezo, as xenofobias e os preconceitos pelo amor e 

pela acolhida, aí sim, poderemos ouvir a sentença afável: 

"Vinde, benditos e benditas de meu Pai, possuí por 

herança o Reino que vos está preparado desde a fundação 

do mundo. (Mt 25:34 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Salmo 148; Lucas 2.22-40; 

Isaías 61.10-62.3; Gálatas 4.4-7 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Lya (manhã)  

Próximo domingo: Teresa (manhã) 


