
ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Coro Myrza Wanderley “Sanctus” 
Canto: HE 90 “Doxologia” 

 

Andar com fé 
É saber que cada dia é um recomeço. 
É ter certeza que os milagres acontecem 
E que os sonhos podem se realizar. 
 

Andar com fé 
É saber que temos asas invisíveis. 
É fazer pedidos a estrelas cadentes 
E abrir as mãos para o céu. 
 

Andar com fé 
É olhar sem temor as portas do desconhecido. 
Ter a inocência dos olhos da criança, 
A lealdade do cão, 
A beleza da mão estendida 
Para dar e receber. 
 

Andar com fé 
É usar a força e a coragem 
Que habitam dentro de nós 
Quando tudo parece acabado 
 

Andar com fé 
É saber que temos tudo a nosso favor. 
É compartilhar as bênçãos multiplicadas. 
É saber que sempre seremos surpreendidos 
com presentes do Universo. 
                                                                                          

É a certeza que o melhor sempre acontece 
E que tudo aquilo que almejamos está 
totalmente ao nosso alcance ! 
Basta só Andar com Fé ! 

                                     {Silvia Schmidt} 
 

Canto: Cancioneiro 60 “Momento Novo”  

CONTRIÇÃO 

 
 

Leitura Bíblica: Salmo 103.1-8 {pg. 825} 
 
Coro Myrza Wanderley “Redentor Divino” 

 

Momentos de silêncio 

 

É impróprio afirmar que os tempos são três: passado, presente e futuro. 

Mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três: presente das 

coisas passadas, presente das presentes, presente das futuras. Existem, 

pois, estes três tempos na minha mente que não vejo em outra parte: 

lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas 

presentes e esperança presente das coisas futuras. 

                                                                                   {Santo Agostinho} 
 

Coro Myrza Wanderley  “Se meu povo” 
                                            “Quão magnífico” 
 
 
 

PROCLAMAÇÃO  
 
 

Leituras Bíblicas: Isaías 58.9b-14 {pg. 988} 
                             Salmo 103.1-8 {pg. 825} 
                               Hebreus 12.18-29 {pg. 1362} 
                               Lucas 13.10-17 {pg. 1597} 
                                
Mensagem 
 

 
 
 



COMUNHÃO 
 

Convite à mesa 
 

Por muito tempo achei que a ausência é falta. 
E, lastimava, ignorante, a falta. 
Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. 
A ausência é um estar em mim. 
E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, 
que rio e danço e invento exclamações alegres, 
porque a ausência, essa ausência assimilada, 
ninguém a rouba mais de mim. 

{Carlos Drummond de Andrade} 

Pai Nosso e Partilha 
Canto: Cancioneiro 42 “És sobre todos” 
             Cancioneiro 44 “Amor por mim”  
            Cancioneiro 94 “Renascer na Esperança” 
  
Coro Myrza Wanderley “Dá-nos a paz”  
 

CONSAGRAÇÃO E ENVIO 
 

Existe um milagre em cada recomeço. 
{Herman Hesse} 

 

Canto: HE 205 “A pedra fundamental” 

Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 

Benção Final  

Tríplice Amém 

Coro Myrza Wanderley “Que Deus te abençoe e guarde” 

 
Tudo vem de Ti Senhor  

e do que é Teu To damos. Amém. 
 

Benção Final e Tríplice Amém 

Coro MW “Que Deus te abençoe e guarde”  
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Domingo, 25 de agosto de 2019 

Celebração dos 57 anos da ICI 
 

 

“Fomos feitos pra recomeçar” 


