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Domingo, 31 de dezembro de 2017 
Celebração de Passagem do Ano 

“Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso; a sua majestade é acima da terra e do céu.” {Salmo 148.13} 

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

 

 

ADORAÇÃO 
Prelúdio  
Solo                                        {Lizette Pinhão - manhã} 
  

O amor, que pode ser apenas verbo conjugado, 
Seja prática cotidiana, ação transformadora 
Sentimento capaz de  
libertar-nos das angústias e medos 
Seja força motriz e motivadora  
para a construção de um mundo melhor 
Uma sociedade mais justa e solidária.(...) 
Façamos tudo com amor 
Sejamos constantes nesse sentimento fraternal 
Falemos com sabedoria e ouçamos com afeto 
Possamos ser plenos de benignidade 
E sigamos verdadeiramente aperfeiçoados 
Com graça, misericórdia e paz,  
Sejamos conduzidos com dignidade. 
E renasça em nossos corações a esperança 
Com amor não haverá o que temer! 

                               {Itamar Bento}  

 

Canto: HE 394 “Excelência do amor” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 148 {pg. 862}                                                          
Solo                                          {Lizette Pinhão - manhã} 
 

Não é necessário sair de casa. 
Permaneça em sua mesa e ouça. 
Não apenas ouça, mas espere. 

Não apenas espere, mas fique sozinho em silêncio. 
Então o mundo se apresentará desmascarado. 

   {Franz Kafka} 

 
Momentos de silêncio 
 
Canto: HE 91 “Bendita hora” 
 

PROCLAMAÇÃO 
 

Leituras Bíblicas:  Lucas 2.22-40 {pg. 1334}; 

                              Isaías 61.10-62.3 {pg. 991}; 

                                Gálatas 4.4-7 {pg. 1538}.         

Mensagem                        
 

COMUNHÃO 
 

Convite à mesa  

 

Todo jardim começa com um sonho de amor. 
Antes que qualquer árvore seja plantada 

ou qualquer lago seja construído, 
é preciso que as árvores e os lagos 

tenham nascido dentro da alma. 
Quem não tem jardins por dentro, 

não planta jardins por fora 
e nem passeia por eles... 

  {Rubem Alves} 

Pai Nosso  
Partilha 
             

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

A esperança tem duas filhas lindas,  
a indignação e a coragem;  

a indignação nos ensina a não aceitar as coisas 
como estão; a coragem, a mudá-las. 

{Santo Agostinho} 

 
Canto: HE 110 “Ao Deus supremo” 
 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 

 
Tudo vem de Ti Senhor  

e do que é Teu To damos. Amém. 
 

Benção Final e Tríplice Amém      

 



Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

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

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

Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 

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

 

LIZETTE ÁVILA PINHÃO: Nossa querida irmã 

Lizette Pinhão, após ininterruptos 55 anos como 

organista da ICI, deixará o seu ofício no dia de 

hoje. Esta vida abençoada e abençoadora, cujas 

mãos e voz nos põem tão próximos de Deus, tem 

sido um dos capítulos mais lindos da história da ICI. 

A partir de janeiro de 2018, Lizette não estará ao 

órgão, mas sua voz continuará embalando nossos 

sonhos, colocando-nos mais próximos das 

melodias de Deus. O nosso amor e 

reconhecimento a você, querida Lizette, sempre!  

CELEBRAÇÕES DE FINAL DE ANO: Hoje, 31 

de dezembro, NÃO teremos culto da noite.  

PERÍODO SABÁTICO: Como vem sendo 

anunciado nos últimos domingos, o Conselho da 

Igreja Cristã de Ipanema concedeu ao Pr. Edson um 

período sabático de 6 meses, após ininterruptos 25 

anos de ministério pastoral. Nosso pastor tomou 

posse como Professor Adjunto do Departamento 

de Ciência da Religião da Univesidade Federal de 

Juiz de Fora.   

PASTOR BRUNO À FRENTE DA ICI: Nosso 

querido Pr. Bruno substituirá o Pr. Edson no seu 

período sabático. Cheio de planos e sonhos, Bruno 

assume a ICI com o apoio integral do Conselho e 

de toda a igreja. Serão tempos maravilhosos de 

muito trabalho, crescimento espiritual e 

comunhão. Nosso também querido Pr. Samuel 

assumirá o pastorado da nossa congregação no 

Vidigal e auxiliará o Pr. Bruno em vários ministérios 

da ICI, como a Reunião de Oração Enice Simões. 

Oremos por nossos pastores!  

MEDITAÇÃO CRISTÃ: O grupo de meditação 

cristã continuará se reunindo normalmente 

durante o período de férias. Sempre às 4as feiras 

às 18h30.  

 

VIDIGAL: No dia 17 de dezembro, encerramos 

nossas atividades do ano na Igreja Cristã no Vidigal 

com casa cheia. A equipe agradece a Igreja pelo 

apoio dado ao longo de todo ano, seja com 

doações, orações ou palavras de incentivo. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 31.12 

Elisa Maria Hoeschl de Gusmão, Vanessa Maira 

01.01 Edgard Nogueira Filho 03.01 Dora Paz do 

Nascimento Ferreira 04.01 Antonio Dias Maciel, 

Cely de Souza Soares, Claudia Hamacher, Karina 

Velasco de Oliveira, Marcelo Alan de Oliveira 

Pinto, Thelmo de Miranda Cabral Alvernaz 05.01 

Julia Alice Fuentes Ribeiro da Silva 06.01 Ana Clara 

Pereira de Souza, Reginaldo de Azevedo Junior.  

A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Salmo 29; Marcos 1.4-

11; Gênesis 1.1-5; Atos 19.1-7. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Teresa (manhã)  

Próximo domingo: Lya (manhã) Dimas (noite)  

 
 


