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Domingo, 20 de novembro de 2016 
34° Domingo: “CRISTO, O REI DO UNIVERSO”  

“Bendito Seja o Senhor, porque visitou e redimiu o seu povo.”{Lc1.68} 
 

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

 

 

 ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo/Coro 

Afirmação de Fé 

Dirigente: Não é verdade que este mundo e sua 
gente estão destinados a perder-se e a morrer. 
Congreg: Isto é verdade: Deus amou tanto ao 
mundo que deu seu Filho único para que todo aquele 
que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.  
Dirigente: Não é verdade que devemos aceitar a 
falta de humanidade, a discriminação, a fome, a 
pobreza, a morte e a destruição.  
Congreg: Isto é verdade: Jesus Cristo veio ao mundo 
para que tenhamos vida e vida em abundância.  
Dirig: Não é verdade que a violência e o ódio devem 
ter a última palavra e que a guerra e a destruição 
permanecerão para sempre. 
Todos: Isto é verdade: Cristo desarma ódios e 
rancores e nos lança no caminho da verdadeira paz.  

{ Adapt. do Manual do Culto da IPI } 

 
Canto: HE 132 “Louvores a Deus” 

CONFISSÃO 
Leituras bíblicas: Lucas 1.68-79 {p.1332 } 
Solo e Momentos de Silêncio  

Afirmação de fé 
Dirigente: Não é verdade que somos simples  vítimas 
dos poderes demoníacos  que querem dominar o mundo. 
Congreg: Isto é verdade: Deus deu toda autoridade nos 
céus e na terra a Jesus Cristo. E ele está conosco todos os 
dias, até o final dos tempos.  
Dirig: Não é verdade que devemos esperar por aqueles 
que têm dons espetaculares para fazer alguma coisa 
Congreg: Isto é verdade: Deus derramou o seu Espírito 
sobre toda a humanidade; os filhos e as filhas anunciam 
sua mensagem; os moços e as moças têm visões; e os 
velhos sonham. 

{ Adapt. do Manual do Culto da IPI } 

 
Canto: HE 362 “ A segurança do crente” (manhã) 
Momentos  de Louvor (noite)  
 
 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras bíblicas: AT: Jeremias 23.1-6 (p.1028); 
NT:  Lucas 1.68-79(p.1332) Colossenses: 1.11-
20 (p.1554) e Lucas 23.33-43 (p. 1382). 
Mensagem 

 
 

COMUNHÃO  
 

Convite à mesa 

Afirmação de Fé 
Dirig: Não é verdade que nossos sonhos de 
libertação da humanidade, de justiça, de dignidade 
humana, de paz, não são para esta terra nem para a 
história. 
Congreg: Isto é verdade: Deus é a nossa esperança! 
Cremos que um dia o próprio universo ficará livre da 
escravidão e da decadência e tomará parte na 
gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 
Dirig: Deus nos ajude para que,  enquanto O 
esperamos, possamos sonhar, profetizar, ter visões 
de amor, de paz e de justiça. 
Todos: Deus nos ajude para que possamos afirmar 
com humildade, com alegria, com fé e com coragem: 
Jesus Cristo é a vida do mundo. Amém. 

{ Adapt. do Manual do Culto da IPI } 

 
Pai Nosso e Partilha 

 
CONSAGRAÇÃO E ENVIO 

Ou a felicidade plena é pura ilusão e o ser humano, 
empenhado em ser plenamente feliz, é algo absurdo 
e sem sentido. Ou então a felicidade é dom, 
plenitude de vida que só nos pode chegar como graça 
a partir daquele que é a fonte da vida.  

{Gisbert Greshake, teólogo alemão} 

 
Consagração dos dízimos e ofertas 
Canto: HE 341 “Segurança e alegria” 
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) 

 

 

CLASSE PAUL TILLICH NO RITMO DO 
ADVENTO:  
   

 
 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: Amanhã, logo 
após a classe Paul Tillich, reunião do Conselho de 
presbíteros e presbíteras da ICI, às 20h, 
pontualmente. 
 
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO 
CREI: A presidente do Conselho, Eni  Almada 
Mendes, convoca os membros deste Conselho para 
uma reunião amanhã, às 18h30 na igreja.  
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO EUNICE SIMÕES: Na 
próxima quarta-feira teremos a última reunião de 
oração do ano. Será na residência da nossa irmã 
Miriam Guimarães às 15h. Endereço: Rua Barão da 
Torre, 620, ap 401. Ipanema – RJ. Participe! 
 
VOX IN VIA: Neste Domingo em que celebramos  
Cristo como o Rei do Universo o  coro Vox in Via 
estará conosco no culto da noite sob a regência do 
maestro Rigoberto Moraes.  Que sejam todos e todas 
bem vindo(a)s!  
 
CHEGADA DO ADVENTO: Na última segunda-
feira do mês de novembro, dia 28, a ICI abrirá suas 
portas  para o CONIC-Rio celebrar a chegada do 
Advento.    A celebração terá a presença de irmãos e 
irmãs de igrejas filiadas ao CONIC.  Anote em sua 
agenda! 

O QUE É O CREI HOJE? Hoje, em ambos os cultos, 
teremos a exposição sobre o Crei. Você conhecerá 

como funciona nossa creche, nosso dia a dia, nosso 
trabalho pedagógico e a nossa filosofia. Traga também 
um amigo! Nossos endereços virtuais:  
Facebook do CREI: @creirj  -  Nosso site: crei-rj.org 

LEILÃO VIRTUAL DO CREI: Nesse ano, pela 
primeira vez, teremos o Leilão Virtual do Crei. Será no 
início de dezembro com data ainda a ser divulgada. 
Cheque em sua casa, entre seus amigos e familiares, 
peças, objetos, móveis que você e seus parentes 
gostariam de doar para serem leiloadas.  Pelas peças 
do Leilão serem de  maior valor, isso nos permitirá 
uma arrecadação maior em comparação ao Bazar. 

BAZAR DO CREI: o Bazar do Crei será nos dias 2 a 
4 de dezembro. Apresse-se em fazer sua doação para 
que nos programemos para o evento. Contaremos 
ainda com vendas ou rifas de serviços profissionais: 
massoterapia, pilates, serviços de salão de beleza, 
sessão de fotos etc. Veja de que forma você poderia 
nos ajudar, para que possamos comercializar no bazar. 

ENCONTRO DOS JOVENS DA ICI: A Juventude 
da ICI terá um encontro de final de ano num sítio em 
Friburgo entre os dias 25 e 27 de novembro.  
Maiores detalhes e inscrições com o Pastor Bruno.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Hoje: Eliezer 
Leal, Dia 21.11: Everaldo Vieira Júnior, Dia 22.11: 
Anderson Amaral ;Dia 26.11: Liriam Esteves 
Ludovino, Tiago de Mello e Souza Andrade e Maria 
Helena de Oliveira Bertola. Um abraço carinhoso da 
ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Isaías 2.1-5, Salmo 122, 
Romanos 13.11-14 e Mateus 24.36-44.  

DIÁCONOS DE  PLANTÃO:   

Hoje: Samira (manhã) e  Alouysio (noite) .  

 Próximo domingo: Lya (manhã) e Dimas (noite)  .
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