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Domingo, 4 de dezembro de 2016 
2º Domingo do Advento”  

“Teu é o dia; tua, também, a noite; a luz e o sol, tu os formaste.”{Salmo 74.16} 
 

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

 

 

 ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

Prece do Advento 
Deus de toda graça, 

vem sobre nós nesta hora e visita-nos com teu amor 
incomparável; 

enche-nos de expectativa radiante 
e prepara-nos para receber a tua salvação; 

ajuda-nos a preparar o caminho 
e a endireitar o coração para recebermos o Salvador, 

e a vivermos esse imenso Amor. 
Amém. 

{ Luiz Carlos Ramos } 
 

Canto: HE  

CONFISSÃO 
 
Leituras bíblicas: Salmo 72.1-7 , 18-19  {p. 799} 
Solo e Momentos de Silêncio  

 
Litania de Confissão 

Oficiante: Poderoso Deus, que enviaste uma estrela para 
guiar teu povo ao Menino, confessamos que não temos 
seguido a luz de Tua Palavra.  
Comunidade: Não temos buscado os sinais de teu amor no 
mundo, ou dado crédito à bondade do Evangelho.  
Oficiante: Temos falhado em não louvar com nossa alma o 
nascimento de Teu Filho, e temos afastado a Sua paz de nossa 
terra.  
Comunidade: Perdoa nossos pecados e renova em nós toda 
boa vontade para transformar nosso mundo em Teu Reino. 
Amém!  
{Paulo Roberto Rodrigues} 
 
 
 Canto: HE “ ” (manhã) 
Momentos  de Louvor (noite)  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras bíblicas: AT: Isaías 11.1-10 (p.937); NT:  Romanos 
15.4-13 (p.1496) e Mateus 3.1-12 (p.1247). 
Mensagem 

COMUNHÃO 
Convite à mesa 

.   
Futuro tão presente  

Já não perguntarei mais, 
quando chegará teu dia 

mas sim por onde atravessas o presente, 
por que existe o malvado 

mas sim de que maneira o salvas agora, 
quando se curará minha ferida 

mas sim como a curas neste instante, 
quando acabarão as guerras, 

mas sim onde constróis a justiça, 
quando seremos numerosas 

mas sim onde está hoje a gruta de Belém,  
quando acabará a opressão 

mas sim como passar pelas brechas do sistema, 
quando te revelarás, 

mas sim onde te escondes. 
Porque teu futuro é agora, 

é este instante universal 
onde todo o criado dá um passo 

dentro de teu mistério partilhado. 
{Benjamin Gonzalez Buelta} 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

Ó Deus todo amoroso, que nosso ser se abra para ser  
caminho da Tua presença.  Faze-nos receptáculos e canais da 
Luz que brilhou em Belém e que, através ou a despeito de nós,  
brilhará cada vez mais forte no coração do Universo.  
 
Consagração dos dízimos e ofertas 
Canto: “Reis do Oriente” 
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) 

 

 

40% DAS MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA SÃO EVANGÉLICAS  A violência 
doméstica é uma triste realidade no Brasil. Uma 
pesquisa recente descobriu um dado ainda mais 
alarmante: 40% das mulheres que se declaram 
vítimas de agressões físicas e verbais de seus 
maridos são evangélicas. A descoberta é 
resultado de uma pesquisa da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie a partir de relatos 
colhidos por organizações não-governamentais 
(ONGs) que trabalham no apoio às vítimas desse 
tipo de violência.  (Confira o texto na íntegra no 
mural do corredor do templo. Fonte:  
conic.org.br) 

NATAL NA ICI:  A celebração especial do Natal da 
ICI, com a presença do Coro Myrza Wanderley, 
acontecerá  no dia 18 de dezembro, em ambos os 
cultos.    

CLASSE PAUL TILLICH: Na classe Paul Tillich de 
amanhã, nosso irmão Jakler dará continuidade ao 
estudo sobre o Primeiro Natal, baseado no livro 
de Dominic Crossan e Marcus Borg.  Às 18h30. 
Participe! 

CARTA AOS MEMBROS AFETIVOS E EFETIVOS: 
Não esqueça de pegar com os diáconos de 
plantão a carta do Conselho dirigida aos membros 
afetivos e efetivos.  A reposta a esta carta será 
fundamental para elaborarmos o orçamento da 
Igreja para o ano vindouro. A filipeta deve ser 
recortada, preenchida e depositada no 
gazofilácio, à entrada do templo.  

CURSO TEOLOGIA DA CRIANÇA: O doutorando 
em filosofia e pastor batista  André Decotelli e sua 
esposa Kelly Decotelli, doutora em psicologia, 
oferecerão um curso sobre Teologia da Criança, 
no Instituto Compassio, no dia 10 de dezembro, 

das 9 às 18h. Imperdível!  Confira o preço e 
demais  detalhes no mural do templo. Os 
interessados devem entrar em contato com a 
nossa irmã  Solange Roxo, pelo telefone 99315-
5628 ou pelo e-mail: incompassio@gmail.com.  

NARRATIVAS MÍSTICAS: O pastor Edson dará 
uma aula, amanhã à noite, no curso de extensão 
Narrativas Místicas, na  PUC-Rio. O tema: a 
mística da cruz em Martinho Lutero.  

BAZAR  DO  CREI: O bazar do CREI vem 
acontecendo  desde a última sexta-feira. Não 
deixe de marcar presença neste importante 
evento.  Há muita coisa boa a preços baixíssimos.  
Hoje é o último dia. Não deixe de participar!  

ALMOÇO E JANTAR AQUI NA IGREJA, LOGO APÓS O 

CULTO, Dia 11.12: logo após o culto ofereceremos 

almoço e jantar, que podem ser consumidos na 

própria igreja ou serem levadas em quentinhas. 

FAÇAMOS  ESSA DOAÇÃO EM PESO:  neste domingo, 

nos organizemos para gastar nosso dinheiro do 

almoço e jantar aqui na igreja.  Compremos nossos 

convites antecipadamente! Anote em sua agenda o 

nosso próximo almoço/jantar beneficente: DIA 11 DE 

DEZEMBRO, próximo domingo. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Patrícia 
Grottera de Oliveira e Carlos Alberto Pereira. Dia 
7.12: Irmgard Schanner. PARABÉNS! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Isaías 35.1-10, Salmo 
146.5-10 ou Lucas 1.47-55, Tiago 5.7-10 e Mateus 
11:2-11.  

DIÁCONOS DE  PLANTÃO:  Hoje: Lya  (manhã) e 
Alouysio (noite) Próx. Dom: Isabel e Dimas.
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