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DOMINGO DE NATAL 

“O Senhor fez notória a sua salvação; manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. ”{Salmo 98.2} 
 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 

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 num menino: Jesus. 

 
Canto: HE 24 “Estrela Rutilante” 

CONFISSÃO 
Leituras bíblicas: Salmo 98  {p.822} 
Solo  {Lizette Pinhão}/ Momentos de Silêncio 

 
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!    
 
Canto: HE  5 “A Nova do Evangelho” 
Momentos de Louvor (noite) 

 
EDIFICAÇÃO 

Leituras bíblicas: Isaías 52.7-10 {p.982}; Hebreus 1.1-4 
(5-12) {p.1581}; João 1.1-14 {p.1386}.  
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 acumulo 
Tu nasces, vives e morres despojado de glórias. 
Num mundo do armai-vos e defendei-vos, 
Tu nos ensinas:  amai-vos e acolhei-vos.    

 
Pai Nosso / Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO E   ENVIO 
Musicar 
Senhor, 
faze de mim 
um instrumento 
de tua música. 
Onde há silêncio 
que eu leve o si. 
Onde houver dor 
que eu leve o dó. 
Onde há a lágrima 
que eu leve o lá. 
E onde houver trevas 
que eu leve o sol. {Carlos Rodrigues Brandão} 

 
Canto: HE 9 “Noite jubilosa” 
Recolhimentos dos dízimos e ofertas 
Benção Final e Tríplice Amém 
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 Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS  

Celebrações dominicais  .................... 10h30  e 19 h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18h30  (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  .............................. 19 h (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  .... 17 h (domingo) 

 

 

NOSSA GRATIDÃO A DEUS  pelos 54 anos de vida  da 
Igreja Cristã de Ipanema, completados neste 2016, 
louvando em serviço, servindo em louvor. Por seu 
conselho de presbíteros e presbíteras, por sua  
pastora e  pastores. Por Lizette Pinhão e sua voz 
maravilhosa que enche nossa alma de energia e força 
a cada manhã de domingo. Pelo coral Myrza 
Wanderley que, sob a regência de Bianca Malafaia e 
acompanhamento de Claudia Feitosa  cresce em força, 
técnica e espiritualidade a cada ano. Pela lindíssima 
apresentação da cantata de Natal no último domingo. 
À maravilhosa colaboração de Angela e Anderson 
Amaral, presentes na vida do coral e em todos os 
momentos da nossa igreja.  Pelo CAPSI, centro de 
atendimento psicológico, psicanalítico e psiquiátrico 
da ICI, com a presença de Rute Perandini e Cecília 
Lessa.  Pelo trabalho da ICI no Vidigal com os pastores 
Bruno Oliveira, Leonardo Amorim e Samuel Pádua, 
com a fundamental  contribuição do diácono José 
Alouysio Chaves e também de  Roberval Rubens da 
Silva. Um destaque ao maravilhoso projeto musical 
“meninas violonistas”, dirigido por Samuel Pádua no 
Vidigal. Pelo trabalho diaconal, sob a coordenação de 
Dimas Ribeiro da Costa. Pelo trabalho infantil sob a 
liderança de Cíntia Telles.  Pelo  trabalho de capelania 
do Pastor Bruno Oliveira no Instituto do Câncer. Pelo 
jovem  Jakler Nichele e suas aulas maravilhosas na 
Classe Paul Tillich durante todo o ano.  Pelos jovens da 
ICI que, sob a direção do Pastor Bruno, deram 
importantes passos no presente ano. Pela tesoureira 
da Igreja,  presbítera Cristina Motta Viana e seu 
dedicado trabalho à frente das finanças da Igreja.  Pela 
secretária da Igreja até a metade do ano, Rute 
Perandini, por sua dedicação e amor. Também pela 
nova secretária Danielle Millan por seu empenho 
neste primeiro semestre de trabalho junto à secretaria 
da ICI. Por Lenita Moraes e Miriam Guimarães, pela 
condução amorosa e firme da reunião de oração na 
casa da tia Eunice.  Por nossa amada e inesquecível Tia 
Eunice cuja saudade cresce a cada dia em nós. A todos 
que abriram suas casas neste ano para acolher a nossa 
reunião de oração. Pelo projeto Cesta Básica, sob a 
liderança do pastor Leonardo. Pela Miriam Guimarães 
na decoração do templo nos diferentes momentos 
litúrgicos. Ao Conselho do CREI na direção de Eni 
Almada  e todos os conselheiros e conselheiras. A 

toda diretoria do CREI, Leonardo Amorim, Elizete Pires 
dos Santos, Rute Perandini  e Eduardo Wanderley. À 
diretora do CREI Rosa Costa e todos os queridíssimos 
voluntários, o abraço agradecido da ICI. Ao Projeto 
Alfa e Beto, por mais um ano de parceria maravilhosa 
com o CREI. Por tudo, todos e todas, o nosso coração 
se derrama em graça diante de Ti, ó Pai de Amor neste  
último domingo de 2016.  

MARIA AMÉLIA NUNES ARAÚJO LIMA:  Na 
madrugada do dia 16 de dezembro faleceu, na cidade 
de São Paulo,  nossa querida  Maria Amélia Nunes 
Araújo Lima. Mãe abençoada, avó queridíssima, amiga 
adorada, Maria Amélia deixa um legado de carinho e 
cuidado em seus quase 85 anos de existência. 
Rogamos a Deus o conforto do Espírito Santo sobre 
todos os familiares. Na sexta-feira que passou, aqui na 
ICI,  elevamos aos céus um canto de louvor e gratidão 
a Deus por nossa querida Maria Amélia que amamos 
tanto e, na saudade, amaremos sempre.  

CELEBRAÇÃO DO ANO NOVO:  No próximo domingo, 
dia 1 de janeiro de 2017, em virtude das festas pela 
passagem do ano, não teremos o Culto da manhã.  À 
noite, estamos todos e todas convidado(a)s a celebrar 
a chegada do novo ano, às 19h. 

GRUPO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ:  Continuará se 
reunindo na ICI durante o período de férias. Portanto, 
próxima quarta-feira, meditação cristã na ICI,  às 19h, 
sempre sob a direção do diácono Alouysio. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Dia 26/12: Fábio 
Cavalcanti da Silva. Dia 27/12: Gerli de Araújo 
Goldfarb e Carusa Romano Moura. Dia 31.12: Vanessa 
Maira Lima Campos.  Um abraço carinhoso da ICI. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Isaías 63.7-9, Salmo 148, Hebreus 2.10 -
18.  

DIÁCONOS DE  PLANTÃO:   

Hoje: Lya (manhã) e Dimas (noite).  
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