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Domingo, 26 dezembro de 2017 
CRISTO, REI DO UNIVERSO 

“Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor...” {Salmo 100.4a,b} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Coro MW “Santo é o Senhor” 
Solo                                  {Lizette Pinhão - manhã} 
 

Ó amigo, pensa bem! Se amas, por que dormes? 
Se O achaste, por que não te entregas completamente? 
Se queres mantê-Lo em teu coração, 
por que O deixas escapar? 
Por outro lado, se o sono te pesa nos olhos, por que 
perdes teu tempo alisando os lençóis e ajeitando os 
travesseiros? Falo-te das coisas do amor 
Se, por amor, deves entregar a cabeça, o que esperas? 

{Kabir}  

 

Canto: HE 121 “Exaltai o Senhor” 
 

CONFISSÃO 
 

Coro MW “Se o meu povo orar” 

Leitura Bíblica: Salmo 100 {pg. 823}                                                          
Solo                                                   {Lizette Pinhão - manhã} 

Momentos de silêncio 
  

Que eu me torne em todos os momentos,  
agora e para sempre.  
Um protetor para os sem proteção, 
Um guia para aqueles que perderam 
o seu caminho, 
Um navio para os que têm oceanos a cruzar, 
Uma ponte sobre rios para aqueles  
que não sabem nadar, 
Um santuário para aqueles em perigo, 
Uma lâmpada para aqueles sem luz, 
Um lugar de refúgio para aqueles  
que não têm abrigo, 
E um servo para todos que precisam. 

{Shantideva} 

 
Canto: HE 366 “Gozo em Jesus” (manhã)  
Momentos de Louvor (noite) 

Canto: Cancioneiro 108 “Renovados de dia em dia” 
 Cancioneiro 86 “Jesus Cristo - esperança 
                                                            para o mundo”                                                   
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas:  Ezequiel 34.11-16 {pg.1135}  

 Efésios 1.15-23 {pg. 1542} 

                                Mateus 25.31-46 {pg. 1290} 
Mensagem 
Coro MW “Deus é amor” 
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Este pão, que a gente chama: eucaristia,  
é lembrança de uma ceia sem igual.  

Quem partiu aquele pão naquele dia, Partiu o pão,  
E o partindo, achou-se dentre ele, o céu 
Este pão, que a gente chama: eucaristia, 
No deserto desta vida é o novo maná. 
Quem tem fome de justiça e de luz, 

Aproxime-se da mesa de Jesus. 
 

Pai Nosso  
Partilha 
Canto: Cancioneiro 41 “A Ceia do Senhor” 
 Cancioneiro 45 “De joelhos” 

 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, 
mas sem ele, o oceano seria menor. 

  {Madre Teresa de Calcutá} 

 

Canto: HE 155 “De joelhos” 
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) 

 

BAZAR DO CREI: Nos dias 01 e 02 de dezembro, 
teremos o Bazar do CREI, das 16 às 20h. Participe! 
 

GRAVAÇÃO DOS SERMÕES: Para retormarmos as 
gravações dos sermões do culto da noite, precisamos 
de voluntários. Alguém se habilita? 
 

LANÇAMENTO DE LIVRO: É motivo de muita 
alegria para todo(a)s nós a publicação do livro do jovem 
teólogo Vitor Siqueira. Após os dois cultos deste último 
domingo do ano litúrgio, faremos o lançamento do livro 
aqui na Igreja. Ao Vitor e sua esposa Leila o abraço 
amoroso e os parabéns da ICI. 
 

PROFISSÃO DE FÉ NA ICI: A profissão de fé do 
grupo de pré-adolescentes, que vêm se preparando 
desde o começo do ano sob a batuta do professor 
Jakler, acontecerá no dia 17 de dezembro, no culto de 
Natal da manhã.  
 

CONIC E ICI EM VISITA A IRMÃOS E IRMÃS DO 
CANDOMBLÉ: Foram históricos e inesquecíveis os 
momentos vividos na ultima quarta feira, quando o 
CONIC Rio e a Igreja Cristã de Ipanema foram 
manifestar sua solidariedade e amor ao povo de santo 
que congrega no terreiro liderado pela Mãe Conceição 
d’Lissa, em Santa Cruz, na baixada fluminense. Um 
delicioso café da manhã foi servido aos participantes. 
Após as falas dos representantes do Candomblé e das 
igrejas presentes, cantou-se com muita animação o 
canto de Milton Nascimento, Maria, Maria.  Como disse 
Magali Cunha, colunista da Revista Carta Capital ao 
comentar esse evento tão significativo: a intolerância 
tem cura! Louvado sejas, Deus de amor, pai e mãe do 
todos e todas! {https://www.cartacapital.com.br/ blogs/ 
dialogos-da-fe/intolerancia-tem-cura} 
  

CULTO DE NATAL: A celebração do Natal na ICI 
ocorrerá no dia 17 de dezembro, terceiro domingo do 
Advento, nos cultos matutino e vespertino.  
 

CLASSE PAUL TILLICH ESPECIAL: Na classe Paul 
Tillich de amanhã teremos a presença de Eduardo 
Campos, doutor em filosofia pela UFRJ.  Eduardo falará 
sobre o filósofo e teólogo Søren Kierkegaard. Participe! 
 

REUNIÃO DO CONSELHO: Na primeira 2ª feira de 
dezembro, teremos a última reunião de 2017.  
 
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. 
 

JUVENTUDE EM AÇÃO: Nossos jovens, 
acompanhados das conselheiras Cristina Vianna e 
Solange Roxo, foram recebidos com muita alegria por 
nossas irmãs que vivem na Vila Mimosa. No almoço de 
confraternização celebrou-se a chegada do Advento 
com cânticos e orações.  
 

MATERIAL DAS CRIANÇAS: Agradecemos ao 
presbítero Marcos pelas lindas revistas que serão usadas 
pelas crianças no próximo ano. 
 

CONGREGAÇÃO DO VIDIGAL: No próximo 
domingo, teremos a participação da nossa Congregação 
do Vidigal na liturgia da manhã. Nossas alunas e alunos 
de violão abrilhantarão mais ainda nosso culto tocando 
as canções que têm aprendido num trabalho de 
musicalização infantil com o jovem Pr Samuel. Que 
nosso bondoso Deus continue nos abençoando na 
missão de propagar seu amor de modo consciente 
daquilo que envolve o ser humano na sua integralidade. 
 

CHEGADA DO ADVENTO! No próximo domingo 
é dia de celebrarmos a chegada do Advento, esse 
tempo em que nos sentimos engravidados pela 
esperança, prenhes da intuição de que a vida pode ser 
melhor se houver lugar para o nascimeno do menino 
Deus entre nós.  
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 26.11Liram 
Esteves Ludovino, Maria Helena de Oliveira Bertola, 
Tiago de Mello e Souza Andrade 27.11 Enilde Maciel, 
Gabriela Schinel Silva Chavarry 01.12 Sérgio Roxo 
Mundim. Um abraço carinhoso da ICI! 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Isaías 64.1-9; Salmo 80.1-
7,17-19; I Coríntios 1.3-9; Marcos 13.24-37. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite) 
Próximo domingo: Isabel (manhã) e Alouysio (noite)                        
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