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REFORMA 
PROTESTANTE 

 

• Francisco de Assis •
 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro Myrza Quão Magnífico 
Wanderley  (L. L. Johnson, T. Fettke, F. Spann, baseado no Salmo 8) 
 

Leitura 
 

Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas, 
especialmente o meu senhor irmão Sol, 
o qual faz o dia e por ele nos alumias. 
E ele é belo e radiante, com grande esplendor: 
de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. 
Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Lua e as Estrelas: 
no céu as acendeste, claras, e preciosas e belas. 
Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão Vento 
e pelo Ar, e Nuvens, e Sereno, e todo o tempo, 
por quem dás às tuas criaturas o sustento. 
Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Água, 
que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. 
Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão Fogo, 
pelo qual alumias a noite: 
e ele é belo, e jucundo, e robusto e forte. 
Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã a mãe Terra, 
que nos sustenta e governa, e produz variados frutos, 
com flores coloridas, e verduras.  

(Francisco de Assis) 
 

Canto Eu te vejo em tudo (Casa Worship) 
 

Eu Te vejo em tudo 
Na formação das nuvens tem Você 
Ouço o Seu sussurro na brisa que vem do amanhecer 
Na dança do mar, ouço a Sua voz ecoar 
E ao Seu soprar, posso ver criar a vida 
 

Aleluia, toda criação a cantar 
Aleluia, toda criação Te louva 2x 
 

Tudo que eu vejo me faz lembrar Você 
Do menor ao maior, me faz lembrar Você 
Tudo o que eu sinto, o ar que eu respiro 
Só penso em Você, oh, aleluia 

 

Oração 
 

Leitura Bíblica Mateus 21.33-46 
 

Mensagem  Isidoro Mazzarolo 
 

Canto  Doce é sentir 
 

Doce é sentir em meu coração 
Humildemente vai nascendo amor 
Doce é saber não estou sozinh_ 
Sou uma parte de uma imensa vida 

Que generosa reluz em torno a mim 
Imenso dom do teu amor sem fim 
 

O céu nos deste e as estrelas claras 
Nosso irmão sol, nossa irmã lua 
Nossa mãe terra, com frutos, campos, flores 
O fogo e o vento, o ar, a água pura 
 

Fonte de vida de tua criatura 
Imenso dom do teu amor sem fim 

 

Eucaristia 
Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto Oração de São Francisco (Cancioneiro 51) 
 

Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz! 
Onde houver ódio, que eu leve o amor, 
onde houver ofensa, que eu leve o perdão, 
onde houver discórdia, que eu leve a união, 
onde houver dúvida, que eu leve a fé, 
onde houver erro, que eu leve a verdade, 
onde houver desespero, que eu leve a esperança, 
onde houver tristeza, que eu leve alegria, 
onde houver trevas, que eu leve a luz. 
 

Ó Mestre, fazei que eu procure mais 
consolar que ser consolado, 
compreender que ser compreendido, 
amar que ser amado, 
pois é dando que se recebe, 
é perdoando que se é perdoado 
e é morrendo que se vive para a vida eterna. 

 

Comunicações 
Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
CELEBRAÇÕES DE OUTUBRO: Durante o mês de outubro, nossas 
celebrações enfatizarão a Reforma Protestante. Hoje nossa liturgia 
se volta para Francisco de Assis, considerado por muitos o primeiro 
reformador. “Igreja reformado e sempre se reformando”. Que esse 
lema nos lembre sempre de uma das facetas da nossa vocação. 
 

29ª 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! 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA: Nosso devocionário para o Advento de 
2021 será guiado pela pergunta “Que face do Cristo que chega ao 
mundo você gostaria de apresentar à Igreja?” Todos que 
desejarem podem produzir textos ou poesias de até 500 palavras 
e enviar para icimidia@gmail.com até 15 de outubro. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: HOJE Cristina Souza de Macedo, 
João Roberto Araujo Lima Duque Estrada 05.10 Denise Antunes 
Chrysóstomo de Avillez, Susana Wanderley Boik 06.10 Ana Lucia 
Vieira de Souza 07.10 Luís Gustavo Wagner Gomes 08.10 Gustavo 
Winograd 09.10 Ricardo Florentino Miguez de Mello 10.10 Vicente 
Paulo de Araujo Um grande abraço da ICI! 

 

 


