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“Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes 

a José como um rebanho; tu que estás entroniza-

do acima dos querubins, mostra o teu esplen-

dor”. 

 

(Salmo 80.1) 

 
icirio@uol.com.br      

igrejacristadeipanema.wordpress.com 

                    www.igrejacristadeipanema.org.br 
 

Domingo 30 de novembro de 2014 
1º Domingo do Advento 

 

LITURGIA 

 

ACOLHENDO O ADVENTO  

   . Prelúdio  

   . Solo 

   . Mistério de Amor  

Ó Deus de Jesus: 

Luz de toda luz, 

Força de todo movimento, 

Essência de toda a criação. 

Quem é o ser humano para que dele Te lembres? 

Que temos nós para que nasças em Belém? 

Ö Verdade de todas as verdades, 

Palavra de todas as palavras, 

Deus de todos os deuses, 

Essência de todos os afetos, 

Razão de todas as razões. 

O que move em Ti o querer-nos?  

O que move em Ti o esvaziar-se? 

O que move em Ti  o desejares ser menino? 

Ó Deus de Jesus: 

Permite transbordar em nós 

O mistério deste Teu amor.   {Edson Fernando }  

   . Canto: A Nova do Evangelho   HE 05 

 

CONFESSANDO NO ADVENTO 

   . Leitura bíblica: Salmo 80.1-7, 17-19 {p. 808}                                                                                                                                                                                                                                                          

   . Solo 

   . Ó meu tudo! 

Nas minhas veias secas e frágeis 

eu sinto a força do teu sangue, 

Nos meus egoísmos  e orgulhos 

Eu sinto a força do teu desprendimento, 

Nas águas poucas do meu amor, 

Eu sinto as nascentes caudalosas da tua paixão. 

Na escura mesquinhez das minhas vaidades 

Eu sinto a volúpia do  teu desapego. 

Na noite escura da minha alma, 

Eu sinto a tua Luz  que ilumina o mundo: 

Ö meu tudo, 

Morra em mim todo ódio, 

Nasça em mim toda paz.    {Edson Fernando}  

 

    . Canto:  A História de Cristo HE 02  {manhã} 

   .  Momentos de louvor   {noite} 

 

CERIMÔNIA DO BATISMO INFANTIL 

   .  Canto:       { Primeira e segunda estrofes} 

   .  Apresentação do pequeno  Lucas 

   .  Palavra aos pais e padrinhos 

   . Canto: Três palavrinhas só 

 

SENDO EDIFICADOS NO ADVENTO 

   . Leituras bíblicas: Isaías 64.1-9 {p. 993}, 1 Coríntios 

1.3-9 {p. 1499}, Marcos 13.24-37 {p. 1322}.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   . Mensagem 

 

COMUNGANDO NO ADVENTO 

    . Convite à mesa 

    . Há de vir o Salvador 

 Esperamos Aquele que há de vir. 

Chegará sem demora e já não haverá temor entre nós... 

Há de vir o Salvador! 

Esperamos contra todas as evidências... 

Que a paz, a sabedoria e a força 

Inundem os corações dos filhos e filhas de Deus... 

Transformando a violência em amor... 

A tristeza em alegria... 

Esperamos olhar o mundo com os olhos cheios de 

amor... 

Há de vir o Salvador. {Vera Lucia Chvatal}  

   . Pai Nosso 

   . Partilha 

 

SENDO ENVIADOS NO ADVENTO 

“Deste modo nós não amamos esse pobre Jesus de Na-

zaré, porque Ele venceu ou deixou o mundo atrás de si, 

mas porque sua maneira de estar aí como pessoa-para-

outras-pessoas acerta o nosso coração profundamente... 

O seu chamado vem junto, segue-me, nos puxa para 

dentro de Deus”. {Dorothee Sölle} 

   . Canto: No humilde Presépio HE 14 

   . Recolhimento das ofertas 

   . Agradecimentos finais e avisos 

   . Bênção final 

   . Tríplice Amém. 
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