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Domingo dia 06 de dezembro de 2015 

2º Domingo do Advento 

LITURGIA 

ADORAÇÃO 

 Prelúdio 

 Solo/Coro 

Como é fácil, Senhor Jesus, 

Daqui, ao pé da tua Cruz, 

Avistar a paisagem do Advento, 

Compreender-lhe a mensagem, 

Respirar-lhe o alento. 

Daqui, ao pé da tua Cruz de Luz, 

Sem dúvida o lugar mais alto do mundo, 

 Mais alto e mais profundo, 

Vê-se bem, com toda a claridade, 

Que a lonjura do Advento não é horizontal. 

Eleva-se em altura. 

Como a tua túnica tecida de Alto-a-baixo, 

Vertical e sem costura. 

Tu vens do Alto, Senhor. 

Tu vens de Deus. 

Tu és Deus. Tu és o Justo 

Que chove das alturas 

Sobre a nossa humanidade sedenta e às escuras. 

Vem, Senhor Jesus, 

Alumia e rega a nossa terra dura, 

Acaricia o nosso humilde chão 

E modela com as tuas mãos de amor 

Em cada um de nós um novo coração 

Capaz de ver. 

Capaz de Te ver nascer 

Em cada irmão. 
{D. António Couto, Bispo de Lamego}. 

Hino: HE 12 - Jesus Nasceu 

 

CONFISSÃO 

 Leitura Bíblica: Filipenses 1.3-11 {p. 1549}   

 Solo/Coro 

O advento chega com o cair da folha  

e clama: levantai a cabeça, vigiai! 

O advento chega com o abatimento, 

a decepção, a desistência e reclama: 

Erguei-vos do chão, a alegria é o bordão 

 

 que reverdece o vosso andar. 

O advento chega para reacender  

a fogueira morta dos nossos desejos. 

Com o Messias chega  

para a terraplanagem chama 

e os recomeços. 

 Hino: HE 394 – A Excelência do Amor 

 Louvor (Noite) 

 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 Leituras Bíblicas: Malaquias 3.1-4 {p. 1240},  

Lucas 1.68-79 {p. 1332/3}, Lucas 3.1-6 {p. 1335/6}. 

 

 Mensagem 

 

COMUNHÃO 

Convite à mesa 

Ventos, calai-vos. 

Nuvens, chovei. 

Árvores nuas, acolhei . 

Águas dos céus, descei. 

Fecundai, inundai esta terra. 

Terra árida e sequiosa. 

Silenciosamente espreitai e esperai 

Mesmo de noite, esperai 

Ele aí vem, bate secretamente à porta 

como quem chama, fica à espera 

“Se Me abrires 

entrarei e… 

cearei contigo” 

 Pai Nosso e Partilha 

 

CONSAGRAÇÃO 

Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar 

sempre inteira. {Cecília Meireles} 

 Hino: HE 20 – Nasce Jesus 

Recolhimento dos Dízimos e Ofertas 

“Tudo vem de Ti Senhor, e do que é Teu To damos” 

Amém. 

 Bênção Final e Tríplice Amém 

 

Silêncio e quietude no templo: por favor, desligue seu celular. 

mailto:icirio@uol.com.br


NOTAS IMPORTANTES 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL – O Coordenador 

da Junta Diaconal, Dimas R. Costa, convoca todos 

o(a)s Diáconos e Diaconisas para uma reunião 

hoje, 06 de dezembro, aqui na ICI. A reunião se 

dará em duas etapas: O primeiro grupo se reunirá 

às 9:00hs, antes, portanto, do culto da manhã e o 

segundo grupo estará reunido às 18:00h, antes da 

celebração da noite. 

A FAMILIA DO PASTOR EDSON – agradece de 

coração a solidariedade e amor da Igreja Cristã de 

Ipanema expressadas a Flaveli de Souza Almeida, 

cunhada do pastor Edson. Depois de dois anos de 

muita luta,  Flaveli foi levada ao coração do Pai de 

toda misericórdia, na ultima terça feira, dia 02 de 

dezembro.  A toda a Igreja que orou tanto por 

Flaveli, o abraço amoroso da família do pastor 

Edson.   

CAPICI -  Na ultima terça feira o grupo que integra 

o Centro de atendimento psicológico e 

psicanalítico da ICI reuniu-se com o Dr. Carlos 

Secundo, residente em psiquiatria pelo IPUB-

UFRJ. Novas ideias e intercâmbios surgiram para 

enriquecer ainda mais a oferta de atendimento 

oferecida pelo CAPICI.  

ICI NO YOUTUBE -  Os pastor Bruno criou um 

canal da ICI no Youtube. Através deste veiculo já é 

possível visualizar, por exemplo, a celebração do 

ultimo domingo do ano, o culto em que 

celebramos Cristo como o Rei do Universo, o 

sermão do Rev. Mozart, no ultimo domingo, a 

palestra do jovem Jakler sobre as tradições 

literárias do Natal.  Todas as mensagens 

proferidas no culto da noite serão gravadas e 

também as musicas cantadas pelo coro Myrza 

Wanderley. Tudo será postado neste canal.  

Segue o endereço para você acessar e enviar as 

suas redes de contato: ICI – Igreja Cristã de 

Ipanema.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 07: 

Irmgard Schanner; dia 12: Luana Gouvêa da 

Costa, Lucas Gouvêa da Costa.  Um abraço 

carinhoso aos aniversariantes. 

CONTRIBUIÇOES À IGREJA -  Neste final de ano as 

despesas da Igreja aumentam muito com o 

pagamento do decimo terceiro salário.  O 

Conselho faz um apelo a que os membros 

efetivos e afetivos atualizem de forma especial 

suas contribuições neste mês de dezembro.  

Trata-se de uma forma efetiva de expressar  o 

nosso amor por tudo o que esta comunidade tem  

nos oferecido  durante todo o ano.  Fica aqui a 

recomendação paulina: o que contribui, faça-o 

com liberalidade!  Aqueles e aquelas que 

quiserem fazer suas contribuições por deposito 

bancário devem fazê-lo depositando no Banco 

Bradesco. Os dados são:  Igreja Cristã de 

Ipanema. Agencia: 213-5. Conta: 58922-5, CNPJ: 

30.124.747/0001-12. No domingo seguinte não 

esqueça de colocar o comprovante do deposito 

com seu nome no envelope amarelo colhido 

pelos diáconos no momento litúrgico da 

Consagração.  

CLASSE PAUL TILLLICH – Na classe Paul Tillich de 

amanhã a aula será sobre os símbolos do Advento 

e o ciclo do Natal do calendário litúrgico.  

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Zacarias 3.14-20, Isaías 

12.2-6, Filipenses 4.4-7, Lucas 3:7-18. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: 

Eliezer; Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: 

Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos 

às 10:30h e 19:00h. 

 


