
COMUNHÃO 

 

Convite à mesa 

Pai Nosso e Partilha 

Canto  Haja Paz na Terra (Cancioneiro 46) 

 

DEDICAÇÃO 

Canto  Nasce Jesus (HE 20)  

Recolhimento dos dízimos e ofertas 

Tudo vem de Ti, Senhor 

E do que é Teu To damos. Amém 

Comunicações 

Benção e despedida 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Domingo, 16 de dezembro 2018 

 

Domingo, 18 de dezembro 2022 
4° DOMINGO DO ADVENTO 

 

 

 

 

Celebração de Natal 

 

 

 

 Igreja Cristã de Ipanema  

 Ecclesia reformata et semper reformanda  
 Rua Joana Angélica, 203 – Ipanema, Rio de Janeiro / RJ. CEP 22420-030  
 Telefones: (21) 2287 8144 / (21) 98489 8588  
 Pastor efetivo: Victor Siqueira Santos   
 Pastores Eméritos: Jonas Neves Rezende (in memorian) 
                               Leni Maria Joeschl de Gusmão (in memorian) 

                                Edson Fernando de Almeida 

                             

    

 

https://i0.wp.com/portalkairos.org/wp-content/uploads/2019/11/advento-natal-2019-pk.png?ssl=1


 

 
                       

 

Coro Myrza Wanderley 

10h30min e 19h 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ADORAÇÃO 

Prelúdio 
 
 

Acolhida e abertura 
 
 

Leitura 
 

Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. 
 Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. 

(Leonardo Boff) 

Canto  Jesus Nasceu  (HE 12) 

ORAÇÃO 
 

Agradecimentos e pedidos 
 
 
 

Canto  Cada Instante (Cancioneiro 113) 
 
 
 

Momento de silêncio 
 
 
 

Leitura  
 

O Natal é um poema. 
 Nele Deus se revela como criança.  

O Deus adulto é terrível: grave, sério, não ri, não dorme, seus 
olhos estão sempre abertos e nem mesmo têm pálpebras, jamais 

esquece, e registra tudo nos seus livros de contabilidade que serão 
abertos no Dia do Juízo para o acerto final de contas.  

O Deus adulto dá medo.  
Nele não há amor.  

Isso nada tem a ver com uma criança: criança é esquecimento, 
riso, brinquedo, um eterno recomeço... 

(Rubem Alves) 

 

LOUVOR 

Canto  Vencendo vem Jesus (Cancioneiro 68)  
             [1º, 2ª e última estrofe] 

  Noite Jubilosa  (HE 9) 

             
 

 

 

 

PALAVRA CANTADA 

Música: Coro Myrza Wanderley 

Reflexão: Pr. Victor Siqueira 

Todos: Nas surpresas da vida, Deus está conosco. 
            Nas turbulências da vida, Deus está conosco. 
            Nas difíceis decisões, Deus está conosco. 
 

Coro:  Ó vem, Emanuel 
 
 

Todos:  Que ao fecharmos os nossos olhos, Deus nos    
              permita sonhar. 
             Que ao sonharmos, Deus nos visite.                        

                        Que a experiência de sonhar nunca envelheça. 
 

Coro: Anjos vieram anunciar 
 
 

Todos:  A glória de Deus-Pai é o ser humano integralmente 
               salvo, preenchido por sua paz. 
              Que o Jesus Menino, aquele que traz consigo a  

                          salvação e a paz do Deus-Pai, venha nos visitar 
                         todos os dias. 

 

Coro:  Surgem anjos proclamando 
 
 

Todos: Ó Deus! Nos conceda a coragem de enxergar o  
             mundo através do seu olhar. 
             Nos conceda  mãos que sejam todos os dias    
             instrumento de parto. 
 

Coro:  Dê carinho 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: No último dia 14/12, tivemos a nossa última reunião 
de oração do ano. Durante todo o ano de 2022 a reunião nos uniu, consolou e 
fortaleceu, sendo um pilar importante da nossa igreja. Entramos agora em 
recesso para voltarmos no dia 01 de março. 
 
 
PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO: Irmãs e irmãos, atenção para a 
programação dos próximos domingos: 
 

18.12 (9h30) - Culto Especial de Natal  
25.12 (18h00) – Culto Vespertino 
01.01 – Não haverá culto 
 

REUNIÃO DO CONSELHO: O presidente do Conselho de presbíteros e 
presbíteras convoca os mesmos para reunião ordinária no dia 19 de dezembro, 
segunda-feira, às 19h30, nas dependências da igreja. 
 
 
VILA MIMOSA: Na última terça feira, 13/12, tivemos a confraternização das 
crianças e colaboradores/as que participam do projeto NAVI (Núcleo de 
Atendimento da Vila). Além de um lanche, foram distribuídas cestas básicas, 
produtos de higiene pessoal e alguns brinquedos. Através de uma dinâmica 
super legal, pudemos notar o impacto positivo do projeto na vida das famílias 
atendidas. Que o projeto NAVI continue a ser luz para todas as pessoas que 
dele fazem parte. 
 

 
 

 
 

OFERTAS: A nossa manutenção depende das ofertas, dízimos dos membros e 
doações dos amigos da ICI. Colabore para que possamos continuar mantendo 
nossos cultos e ações sociais.  Sua contribuição pode ser depositada na conta 
bancária (Bradesco – agência  
0213 CC 58922-5 – CNPJ  30.124.747/0001-12). Também podem ser feitas 
ofertas e doações pelo PIX  30.124.747/0001-12        
                    

 
AMIGOS DO CREI: O CREI, Centro de Recuperação Infantil existe desde 1964 
e   atende, gratuitamente, a 50 crianças na faixa de 2 a 3 anos e 11 meses, que 
passam o dia na sede da ICI.  Ali almoçam, lancham e jantam além de 
receberem educação e momentos de lazer e auxílio complementar em 
necessidades específicas. São 12  
funcionários e alguns voluntários que se dedicam a estas crianças. Para 
manutenção do CREI recebemos uma parcela da Prefeitura, doações e 
colaborações dos AMIGOS DO CREI. Para doar BANCO SANTANDER – Ag. 
4677 – Conta Poupança 600.006.928-5 e CNPJ 42.136.531/0001-56. Temos 
ainda o PIX que é o mesmo nº do CNPJ. Para se tornar AMIGO do CREI 
indicamos contato com a Nágila, diretora do CREI, pelo telefone 97517-7389. 
O CREI aceita ainda ajuda de voluntários. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 18. Nina Sulamita Maatouk e Rigoberto 
Santos de Moraes 20. Iago Sichinel Schávarry e Maria Teresa Guilhon Macieira 
de Barros 22. Pedro de Souza Caetano da Silva 23. Talita Stephany de Matos. 
Um grande abraço da ICI! 

ATENÇÃO, AMIGOS! 

 


