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ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro Myrza Wanderley 

Deus quis comunicar-se 
Certo dia, na plenitude dos tempos, quando o prazo da 
espera expirou, Deus se aproximou de uma virgem 
toda pura. Bateu mansamente a sua porta. Pediu para 
morar e viver na casa dos homens. E Maria disse que 
sim. Porque havia lugar para ele em sua hospedagem, 
o Verbo se fez carne no seio da Virgem. E a vida divina 
começou a crescer no mundo. E eis que numa noite 
completou-se o tempo. No silêncio da gruta, porque 
não havia lugar para ele na estalagem dos homens, 
entre o arfar do asno e o mugir do boi, Deus nasceu. 
Aquele que ninguém jamais viu, aquele a quem os 
homens suplicavam: Senhor, mostra-nos o Teu rosto, 
se mostrou assim como é. Permanecendo o Deus que 
sempre era, assumiu o homem que nem sempre era. É 
o mistério da noite abençoada do Natal! {Leonardo 
Boff} 
 
Canto: HE 8 “Adoremos ao Senhor” 

CONFISSÃO 
Leituras bíblicas: Salmo 80. 1-7, 17-19  {p.809} 
Interlúdio 

Deus quis ser gente 
Quem poderia imaginar que Deus se fizesse homem 
assim? A ninguém é desconhecida a condição humana. 
Apesar da sua bondade fundamental, o homem não 
deixa de ser também um ser fracassado na história. Ele 
pode ser um lobo para o outro e uma máquina 
destruidora para  consigo mesmo. Cada qual sabe por 
experiência própria: é difícil suportar-se a si mesmo 
com hombridade; mais difícil ainda é abrir-se aos 
demais, auscultá-los e tentar amá-los assim como são 
em suas estreitezas e limitações. E , contudo Deus quis 
ser homem.  {Leonardo Boff} 
 
Canto: HCC 98 “Pequena Vila de Belém” 
Momentos de Louvor (noite) 
 
 
 
 

EDIFICAÇÃO 
Leituras bíblicas: Isaías 7.10-16 {p.932}; Romanos 1.1-
7{p.1477}; Mateus 1.18-25{p.1245}.  
Mensagem 

 
COMUNHÃO 

 
Ele está conosco 

Deus não responde ao porquê do sofrimento, Ele sofre 
junto. Deus não responde ao porquê da dor. Ele se fez 
homem das dores. Deus não responde ao porquê da 
humilhação. Ele se humilha. Já não estamos mais sós na 
nossa imensa solidão. Ele está conosco. (...) Irmão, a 
nossa noite se iluminou. O menino que nasce em Belém 
nos revela: tudo possui um sentido secreto e tão 
profundo que Deus mesmo quis assumi-lo. A estreiteza 
do nosso mundo no qual Deus entrou tem uma saída 
abençoada e um desfecho feliz. {Leonardo Boff} 

 
Pai Nosso / Partilha 
 

CONSAGRAÇÃO E   ENVIO 
 

Cerimônia de Batismo da pequena 
Lia Villarino e Oliveira 

 
Somos irmãos 

Dentre os homens, o olhar divino repousou sobre o 
judeu Jesus de Nazaré. Nele Deus será absolutamente 
presente. O homem, portanto, só tem sentido pleno 
enquanto receptáculo de Deus! É como o copo: só tem 
sentido completo se receber o vinho precioso. Pois foi 
feito para isso. No seu irmão Jesus de Nazaré o homem 
encontra o sentido e a realização plena para hospedar 
Deus.  {Leonardo Boff} 

 
Canto: HE 7 “Noite Feliz” 
Recolhimentos dos dízimos e ofertas 
Benção Final e Tríplice Amém 
Coro Myrza Wanderley 
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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) 

 

 

NATAL NA ICI:  Hoje, nos cultos matutino e 
vespertino, a celebração do Natal de Jesus de Nazaré, 
o Cristo de Deus, com a presença do Coro Myrza 
Wanderley e orquestra. Louvado seja Deus!  

CERIMÔNIA DO BATISMO INFANTIL: Na manhã deste 
quarto domingo do Advento, iluminados pelo Deus 
menino, Paulo Rocha e Oliveira e Paula Villarino Muniz 
de Mello trazem a pequena Lia Villarino e Oliveira  ao 
altar da graça e do amor divinos, para receber as 
águas do batismo. São padrinhos Denise Rocha e 
Oliveira e Pedro Villarino Muniz de Mello. A ICI abraça 
os familiares da pequena Lia e roga a Deus as mais 
ricas bênçãos sobre o seu lar.   

AGRADECIMENTO:  Através do Bazar do CREI - de 2 a 

4 de dezembro - conseguimos produzir uma receita de 

cinco mil reais. Conseguimos também um bom 

rendimento no almoço e  jantar beneficentes 

organizados no domingo passado.  AGRADECEMOS o 

envolvimento e dedicação de todos os envolvidos nos 

eventos! Obrigado pela solidariedade, pela dedicação, 

pelas doações, pelo voluntariado e todo empenho 

prestado. O CREI agradece muitíssimo! Agradecemos 

ainda as doações avulsas feitas nesse fim de ano. 

Foram de importância fundamental para honrarmos 

as elevadas despesas de fim de ano! 

PRÓXIMO DOMINGO É DIA 25 DE DEZEMBRO Nos 

cultos da manhã e noite do próximo domingo 

daremos continuidade às celebrações do Natal de 

Jesus. Junte-se a nós! 

UMA PALAVRA ESPECIAL AO CORO MYRZA 

WANDERLEY: Neste dia de tanta gratidão, a Igreja 

Cristã de Ipanema abraça com muito carinhos o(s) 

componentes do maravilhoso Coro Myrza Wanderley. 

Como temos sido abençoados por estas vozes que a 

cada domingo pesam nossas feridas, despertam 

nossos sentidos, abrem nossos corações para a 

presença do Pai.  À nossa regente Bianca Malafaia, à 

pianista Claudinha e a todo(s) o(a)s componentes do  

oro Myrza Wanderley o abraço amoroso e, acima de 

tudo, agradecido 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 

desvelo nos atende durante todo o ano. Se você 

quiser contribuir, faça-o ainda hoje.  

FALECIMENTO DE DOM PAULO EVARISTO ARNS: 

Faleceu na última quarta-feira, dia 14 de dezembro 

Dom Paulo Evaristo Arns, um dos grandes profetas do 

nosso tempo, um gigante na bondade, no 

desprendimento e na luta pelos pobres.  Lutou 

bravamente contra a ditadura militar e tornou-se um 

mártir na luta pelos direitos humanos.  A ICI estende 

sua destra de carinho e amor aos irmãos católicos de 

todo o país por tão grande perda.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: HOJE: Nina Sulamita 
Maatouk. Dia 20.12 Maria Teresa Guilhon Macieira de 
Barro e Dia 22.12: Pedro de Souza Caetano da Silva. 
Um abraço carinhoso da ICI. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Isaías 9.2-7, Salmo 96, Tt 2.11-14 e Lucas 
2.1-14 (15-20).  

DIÁCONOS DE  PLANTÃO:  Hoje: Samira  (manhã) e 
Alouysio (noite) P. Dom: Lya e Dimas (noite).  

Próximo Domingo: Lya e Dimas (noite).
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