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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto Primeiro Amor (A. R. R. da Rocha) 
 

Quero voltar ao início de tudo 
Encontrar-me contigo Senhor 
Quero rever meus conceitos, valores 
Eu Quero reconstruir 
Vou regressar ao caminho 
Vou ver as primeiras obras Senhor 
 

Eu me arrependo Senhor, 
Me arrependo Senhor, me arrependo Senhor 
 

Eu quero voltar 
Ao primeiro amor, ao primeiro amor 
Eu quero voltar a Deus 

 

Leitura 
As Sem Razões do Amor 

 

Eu te amo porque te amo. 
Não precisas ser amante, e nem sempre sabes sê-lo. 
Eu te amo porque te amo. 
Amor é estado de graça e com amor não se paga. 
 

Amor é dado de graça, 
é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. 
Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. 
 

Eu te amo porque não amo bastante ou de mais a mim. 
Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. 
Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. 
 

Amor é primo da morte, e da morte vencedor, 
por mais que o matem (e matam) a cada instante de amor. 

 (Carlos Drummond de Andrade) 
 

Canto Sobre todas as coisas  
 (Chico Buarque, Tetês Raides) 
 

Pelo amor de Deus  
Não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem 
Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém 
Abandonado pelo amor de Deus 

 

Ao nosso Senhor 
Pergunte se ele produziu nas trevas o esplendor 
Se tudo foi criado – o macho, a fêmea, o bicho, a flor 
Criado pra adorar o Criador 
 

E se o Criador inventou a criatura, por favor 
Se do barro fez alguém com tanto amor 
Para amar nosso Senhor 

Não, nosso Senhor 
Não há de ter lançado um movimento terra e céu 
Estrelas percorrendo o firmamento em carrossel 
Pra circular em torno ao Criador 
 

Ou será que o Deus que criou nosso desejo é tão cruel? 
Mostra os vales onde jorra o leite, o mel 
E esse vales são de Deus 

 

Oração 
 

Leitura Bíblica Mateus 22.15-22 
 

Mensagem  Edson Fernando 
 

Coro Myrza Dá-nos a paz  
Wanderley  (M. Lutero, F. Mendelssohn) 
 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto  Vaso Novo (Cancioneiro 57) 
 

Eu quero ser, Senhor amado  
Como um vaso nas mãos do oleiro 
 

Quebra a minha vida e faze-a de novo 
Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo 
 

Como Tu queres, Senhor amado  
Tu és o oleiro, e eu o vaso 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
CELEBRAÇÕES DE OUTUBRO: Durante o mês de outubro, nossas 
celebrações enfatizarão a Reforma Protestante. Hoje, nosso pastor 
emérito Edson Fernando será o mensageiro. A Reforma, para além 
dos seus profundos aspectos históricos e sociais, também exige 
uma profunda renovação do coração. Abramos nossos ouvidos. 
 

31ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online ainda sem 
previsão de retorno presencial. 2as feiras: Classe Paul Tillich (18h30). 
4as feiras: Reuniões de Oração. Domingos: Celebrações (11 h). ID no 
Zoom: 533 914 7003 (sem senha). Participe e divulgue! 
 

DEVOCIONÁRIO DO ADVENTO • ÚLTIMA CHAMADA: Última 
chamada para os que ainda desejam participar do nosso devocionário do 
Advento de 2021. Aguardamos até o próximo dia 23 de outubro 
(sábado) um texto de até 500 palavras motivado pela pergunta 
“Que face do Cristo que chega ao mundo você gostaria de 
apresentar à Igreja?” Enviar para icimidia@gmail.com. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 19.10 Carolina de Souza Rosa, 
Cláudia Marcia Rodrigues de Jesus, Lucia da Silva e Sousa 20.10 
Maria Vitória Reis Neves Bezerra, Thiago do Nascimento Mafra 
21.10 Silvio Hamacher 22.10 Fábio Florentino, Tereza Maria da 
Conceição Nascimento Um grande abraço da ICI! 

 

 


