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Advento 
3º Domingo 

 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Dueto  Alexandre Vasconcelos e Claudia Feitosa 
 

Leitura 
Acolhida 

 

O Advento chega com o cair da folha e clama: 
Levantai a cabeça, vigiai! 

O Advento chega com os ramos novos e anuncia: 
Cuida dos brotos, regai! 

O advento chega com novas flores e convida: 
Celebras a vida, anunciai! 

O advento chega com fartura de frutos e adverte: 
Partilha dos grãos, comungai! 

 (Rosana Pletsch) 
 

Canto   Não tenhas sobre ti (Cancioneiro 99) 
 

   Não tenhas sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. 
   Pois um, somente um, seria muito para ti. 
 

         É Meu, somente Meu todo trabalho. 
         E o teu trabalho é descansar em Mim. 
 

   Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. 
   Entrega tudo a Mim, confia de todo coração. 
 

Oração pela Comunidade 
 

Evangelho       Lucas 3.7-18 
 

Reflexão     Pr. Márcio Rodrigues 
 

Eucaristia  
 

Pai Nosso 
 

Canto  Cio da Terra   (Cancioneiro 48) 
 

   Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, 
   forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. 
 

   Decepar a cana, recolher a garapa da cana, 
   roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel! 
 

   Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, 
   cio da terra, propícia estação e fecundar o chão. 

Ofertório   Plena consagração  (HE 183) 
 

    Tudo a ti, Jesus, consagro; tudo, tudo deixarei; 
    Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei! 
 

         Tudo deixarei, tudo entregarei, 
          Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei! 
 

   Tudo a ti, Jesus consagro, pois eu sinto o teu amor 
   Transformar a minha vida e meu coração, Senhor! 
 

   Tudo a ti, Jesus, consagro, quanto gozo, meu Senhor! 
   Paz perfeita, paz completa! Glória, glória ao Salvador! 
 

Comunicações  
 

Bênção e Despedida 
 

ATENÇÃO, AMIGOS! 
 

ICI NAS REDES SOCIAIS: Além do Facebook e 
Youtube, agora você também pode acompanhar 
nossas atividades pelo Instagram. O perfil da ICI é 
@igrejacristadeipanema. 
 

OFERTAS: A ICI continua precisando das ofertas 
dos membros e dos amigos. É com sua oferta que 
podemos manter a igreja e fazer pequenas obras 
de reparos. Faça sua oferta hoje mesmo através do 
BRADESCO Ag. 0213, CC 58922-5, CNPJ 
30.124.124.747/0001-12. Pelo Pix é mais fácil, PIX 
030.124.747/0001-12. 
 

AMIGOS DO CREI: As obras de Prevenção e 
Combate de Incêndio foram terminadas e a 
colaboração de todos foi fundamenta e nós 
agradecemos. Mas precisamos contar com a sua 
doação para que o CREI possa atender a todas as 
crianças que estão voltando. Banco Santander, Ag. 
4677, Conta Poupança: 600006928-5. Centro de 
Recuperação Infantil, CNPJ 42.136.531/0001-56. 
Pelo PIX é mais fácil PIX 42.136.531.0001-56 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 12.12 Luana 
Gouvêa da Costa, Lucas Gouvêa da Costa 
14.12 Jakler Nichele Nunes 15.12 Maria Luiza de 
Mello e Souza 17.12 Amaury Costa 18.12 Nina 
Sulamita de Mello e Souza, Rigoberto Santos de Moraes. 
Um grande abraço da ICI!  

 

 


