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Domingo, 10 de dezembro de 2017 
2º DOMINGO DO ADVENTO 

“A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos.” {Salmo 85.13} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Solo                                   {Lizette Pinhão - manhã} 

Quarteto “Noite Portentosa” 
 

O Verbo 

Porém, o Verbo, que é Espírito, 
Fez-se poesia e habitou entre nós, 
Cheio de charme e verdade... 
Vimos então um novo céu e uma nova terra, 
Em momentos 
-aqui-e-agora-repletos-de-eterna-paixão, 
Gestando um novo tempo 
Pois, que grávidos do 
Espírito-que-sopra-onde-quer, 
Começamos a resgatar a palavra inventiva, 
A simbologia criativa, 
E curtimos com absoluta certeza 
Nossa provisória certeza. 
A gente voltou a sorrir como jamais 
‘o mundo compreendeu e o dia 
amanheceu em paz’.  

{Carlos Alberto Rodrigues Alves}  
 

Canto: HE 12 “Jesus nasceu!” 
 

CONFISSÃO 
Leitura Bíblica: Salmo 85.1-2, 8-13 {pg. 812}                                                          
Solo                    {Lizette Pinhão - manhã | Gerly Moraes - noite} 
 

Momentos de silêncio 
 

Confesso-te 
Confesso-te, 
Querido Deus, Pai e Mãe. 
Às vezes nossos olhos não são mansos, 
Não veem os jardins, as fontes, as crianças, 
A lua, o pôr-do-sol, os gestos de ternura, 
As mãos solidárias... 
Pai de bondade, 
Acolhe-nos quando não acolhemos; 
E oferece-nos teu colo, 
Mesmo quando nos fechamos 
aos nossos irmãos e irmãs. 
Porque só Tu és Amor e Compaixão. 
 

Canto: HE 2 “A história de Cristo” (manhã) 

Momentos de Louvor (noite) 

Canto: Cancioneiro 19 “Pai de amor” 
 Cancioneiro 26 “Ele é exaltado”                                                   

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas:  Marcos 1.1-8 {pg. 1297}  
 Isaías 40.1-11 {pg. 967} 
                                 II Pedro 3.8-15a {pg. 1612} 
Mensagem 
Quarteto “É meia-noite, cristãos! 
 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

Ó Deus de Luz 
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} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 5 “Bandeira do divino” 
 Cancioneiro 42 “Amor por mim” 
             

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Meu olhar é nítido como um girassol e o que vejo a cada 
momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto, e eu 
sei dar por isso muito bem... Sei ter o pasmo essencial 

que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que 
nascera deveras... Sinto-me nascido a cada momento 

para a eterna novidade do mundo. 
  {Fernando Pessoa} 

 

Canto: HE 11 “Natal” 
 

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) 

 

VISITAS QUE ENCHEM NOSSO CORAÇÃO DE 

ALEGRIA: Na manhã deste segundo domingo do 

Advento recebemos com alegria a visita de um grupo de 

irmãs e irmãos católicos da comunidade Batismo do 

Senhor, que se reúnem numa belíssima e iluminada 

Capela no Bairro São Luis, em Duque de Caxias.  Sob a 

liderança de Leu Cruz essa comunidade tem sido um 

espaço de acolhimento aos mais pobres, da busca de 

uma espiritualidade beneditina, contemplativa e 

antenada com as aspirações mais profundas do nosso 

povo. Que o Sopro do Espírito Divino alimente mais e 

mais a vida comunitária de nossas irmãs e imãos. Que 

sejam super bem vindos e levem o nosso abraço ao Pe. 

Domingos e todos os demais membros da comunidade 

que não puderam estar presentes conosco nesta manhã.  

GERLI MORAES: No culto da noite deste 2º domingo 

do Advento nossa querida Gerly Moraes cantará Adeste 

Fideles. A letra dessa música remonta a tradições do séc. 

XIII da era cristã. Agradecemos por esse presente! 

VOX IN VIA: 2º domingo de mês é dia de Vox in Via no 

culto da manhã. Que seja sempre bem vindo!  

NOVO CICLO DO CALENDÁRIO LITÚRGICO: A 

chegada do Advento marca o início de um novo ciclo do 

Calendário Litúrgico. Começamos, assim, o Ano B, em 

que seremos inspirados pela leitura do Evangelho de 

Marcos – o evangelho da urgência. Em nossa 

comunidade, os textos da liturgia seguem as indicações 

do Lecionário Comum Revisado, um importante 

instrumento de comunhão litúrgica das comunidades 

cristãs de todo o mundo. 

PROFISSÃO DE FÉ NA ICI: Será no próximo 

domingo, dia 17, no culto da manhã, a profissão de fé do 

grupo de pré-adolescentes que vem se preparando 

desde o começo do ano sob a batuta do Prof. Jakler. Será 

manhã de festa e muita luz.  

NATAL NO PRÓXIMO DOMINGO: Como temos 

divulgado nos últimos boletins nossa grande celebração 

de Natal será no próximo domingo, dia 17 de 

dezembro, em ambos os cultos.  

CLASSE PAUL TILLICH EM 2018: Nossa Classe Paul 

Tillich estará em recesso até o final de janeiro.               

As atividades serão retomadas no início de fevereiro.  

CORO DA ICI: No próximo domingo teremos 

apresentação especial do Coro Myrza Wanderley. Prepare 

o seu coração! 
 

FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA O ENFREN-

TAMENTO DAS VIOLÊNCIAS RELIGIOSAS: 

Diante dos inúmeros casos de violência cometidos 

contra adeptos de religiões de matriz africana, bem 

como contra seus locais de culto, o CONIC – Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil criou o Fundo de 

Solidariedade para o Enfrentamento das Violências 

Religiosas. O objetivo é auxiliar na reconstrução de 

templos que foram destruídos Brasil afora. Para 

contribuir, basta fazer um depósito, de qualquer valor, 

na seguinte conta: Banco Bradesco, Agencia 0606, conta 

21234-2, CNPJ: 00721266/0001-23 – Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil.  
 

UM PRESENTE PARA A NOSSA ICI: Em sua última 

reunião ordinária o Conselho da Igreja Cristã de 

Ipanema, acolheu e aprovou a proposta de criação do 

plano: Um presente de natal para a ICI.  Trata-se de uma 

contribuição especial de todo(a)s que tornará possível a 

pintura do templo, a melhoria da rampa de acesso, a 

troca do gradio do templo, a melhora da estrutura 

elétrica que carece de urgente revisão e também a 

aquisição de um novo órgão para a igreja.  São obras 

importantes e necessárias que visam dar mais 

acessibilidade e segurança, além de deixar mais 

acolhedora e bonita nossa querida ICI. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 10.12 Pedro 

Vidal Amorim 12.12 Luana Gouvêa da Costa, Lucas 

Gouvêa da Costa 14.12 Jakler Nichele Nunes 15.12 

Jether Pereira Ramalho, Maria Luiza de Mello e Souza. A 

todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

CONTRIBUIÇÃO AO FLÁVIO: Na entrada do 

templo, à direita, é possível visualizar a caixinha de natal 

do nosso querido Flávio, que com tanta atenção e 

carinho nos atende durante todo ano. 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Salmo 126; João 1.6-8, 19-28; 

Lucas 1.46-55; Isaías 61.1-4, 8-11; I Tessalonicenses 

5.16-24. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite) 

Próximo domingo: Samira (manhã) e Dimas (noite)                        


