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O grande dia! 
Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto A Pedra Fundamental (HE 205) 
 (S. J. Stone, R. H. Moreton, S. S. Wesley) 
 

Da Igreja o fundamento é Cristo o Salvador 
Em seu poder descansa e é forte em seu amor 
Em Cristo bem firmada, segura sempre está 
E sobre a Rocha eterna, jamais se abalará 
 

A pedra preciosa que Deus predestinou  
Sustenta pedras vivas que a graça trabalhou 
E, quando o monumento surgir em plena luz, 
A glória do edifício será do Rei Jesus. 
 

Senhor, nós te rogamos que, erguido por amor, 
O templo consagrado redunde em teu louvor 
E que almas redimidas aqui em comunhão,  
Se tornem templo santo da tua habitação. Amém 

 

Leitura 
 

Quando Pedro, no episódio bíblico da lavagem dos pés dos 
discípulos, pediu a Jesus para não lavar-lhe os seus, o Mestre 

respondeu: “o que eu faço não o sabes tu agora, mas o saberá 
depois”. Tal afirmação reflete a nossa experiência de vida em 

que fatos aparentemente contraditórios, dissonantes e 
desconexos podem, na realidade, ser coerentes, harmônicos e 
significativos quando vistos da perspectiva da nossa jornada de fé. 

Jovelino Ramos 
 

Coro Myrza A Deus demos Glória 
Wanderley (D. Allen, N. Allen, F. Crosby, G. P. Costa) 
 

Oração 
 

Evangelho do Dia Mateus 16.13-20 
 

Mensagem  Luiz Longuini 
 

Interlúdio Fortalece a tua igreja (HE 204) 
 

Eucaristia e Pai Nosso 
 

Busquei uma mensagem adequada ao nosso tempo. Conteúdo 
e forma. [...] A forma artística, a mais identificada com a beleza 

das parábolas do Mestre. Seu conteúdo deveria ser batizado 
com a emoção dos profetas que faziam estremecer os 

fundamentos do templo. [...] A verdade é que meu amor maior 
se direcionou para a igreja protestante do bairro [de Ipanema] 

e suas ideias avançadas, com preocupação social e 
disponibilidade para sofrer, se preciso fosse, até o martírio. 

Jonas Rezende 

Canto  Celebração e Serviço (Cancioneiro 20) 
 (E. Marchon, J. Rezende) 
 

Vamos, juntos, companheiros, 
celebrar o amor divino 
nesta festa que é de música e de luz! 
Mas é bom saber primeiro 
que o cristão tem o destino 
de encarnar o amor-serviço de Jesus. 
 
Temos de ser conscientes 
das tarefas desta vida, 
da missão que o Cristo nos confiou. 
Não existe outro caminho 
de mostrar com nossos gestos 
nosso amor por Quem o mundo amou. 
 
O sorriso desta hora é o descanso do guerreiro 
do que entende, aqui e agora, o que é ser um cristão. 
Nossa música e alegria é a poesia da esperança, 
não é forma de alienação. 

 

Comunicações 
 

Benção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
58 ANOS DA ICI e FESTA VIRTUAL: Hoje, no grande dia do 
aniversário da nossa comunidade, contamos com a ilustríssima 
participação do Pr Luiz Longuini. Que nestes 58 anos aprendamos a 
arte da reinvenção para que nossa caminhada seja sempre potente, 
iluminada e relevante! 
 

FESTA DE 6ª: Nessa última 6ª feira, 21.08, fizemos uma fabulosa festa 
virtual com pizza e vinhos, histórias tragicômicas e um memorável 
Bingo! Quem pôde participar certamente vai guardar aqueles momentos 
de muitas risadas. Confira os números sorteados: 01 02 03 04 05 06 
09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 35 36 37 38 
39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 
65 66 69 70 71 72 73 74 78 79 80 81 84 85 87 88 90. 
 

23ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Sem previsão de retorno às 
atividades presenciais, seguimos online. 2as feiras: Classe Paul 
Tillich (18h30). 4as feiras: Reuniões de Oração. Domingos: 
Celebrações (11 h). ID no Zoom: 533 914 7003 (não necessita de 
senha). Participe e divulgue! 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA: Contamos com a participação plena da 
nossa comunidade para preparar o Devocionário de Advento 2021. 
A pergunta “Que face do Cristo que chega ao mundo você gostaria 
de apresentar à Igreja?” deve guiar nossa produção. Todos e todas 
que desejarem podem produzir textos ou poesias de até 500 
palavras e enviar para icimidia@gmail.com até 15 de outubro. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 23.08 Zildete Queiroz 24.08 
Paula Dannemann, Wania Dias Carvalho 26.08 Armando Dias 
Maciel Um grande abraço da ICI! 

 

 


