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REFORMA 
PROTESTANTE

 

• 2º DOMINGO • 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto Liberdade (Cancioneiro 71) 
  (African-American spiritual) 
 

Liberdade, liberdade, liberdade para mim. 
 

Antes de um escravo ser, eu prefiro morrer 
e no céu com Jesus livre estar. 

 

Não mais pranto, não mais pranto, não mais pranto para mim. 
 

Subam preces, subam preces, subam preces para mim. 
 

Cantem hinos, cantem hinos, cantem hinos para mim. 
 
Leitura 
 

Quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a 
deixarmos ressoar de cada vila e cada lugar, de cada 
estado e cada cidade, seremos capazes de fazer chegar 
mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, 
negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e 
católicos, poderão dar-se as mãos e cantar as palavras 
da antiga canção espiritual negra: “Finalmente livres! 
Finalmente livres! Graças a Deus Todo Poderoso, somos 
livres, finalmente.” 

(Martin Luther King Jr.) 
 

Canto Swing Low, Sweet Chariot 
 Compromisso 
 (J. N. Rezende, W. Wills) 
 

Swing low, sweet chariot 
Coming for to carry me home, 
Swing low, sweet chariot, 
Coming for to carry me home. 
 

I looked over Jordan, and what did I see 
Coming for to carry me home? 
A band of angels coming after me, 
Coming for to carry me home. 
 

Senhor, meu bom Senhor, 
Só na compreensão do teu amor, 
Senhor meu bom Senhor, 
Pude receber vida e calor 
 

Por isso quero ser apenas ferramenta 
Que transmita e encarne o amor 
E desde agora nada mais se tenta 
Que vier Tua vida, Senhor. 
 

Oração 

Leitura Bíblica Mateus 22.1-14 
 

Mensagem  Victor Siqueira 
 

Canto  Imagine (John Lennon)   [tradução] 
 

Imagine não haver um paraíso. É fácil se você tentar 
Nenhum Inferno abaixo de nós. Acima de nós, só o céu 
Imagine todas as pessoas vivendo para o presente 
 

Imagine que não haver países. Não é difícil imaginar 
Nenhum motivo para matar ou morrer. E nem religião, também 
Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz 
 

Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único 
Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só 
 

Imagine não haver posses. Eu me pergunto se você pode 
Sem necessidade de ganância ou fome: Uma irmandade dos homens 
Imagine todas as pessoas partilhando todo o mundo 
 

Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único 
Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo viverá como um só 

 

Canto 
Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Grupo de  Como uma onda (Lulu Santos) 
Petrópolis 
 

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 a tradição protestante negra, que revolucionou a 
cultura cristã com uma estética própria, cultivada num ambiente 
de resistência e desenvolvendo uma espiritualidade para a sobrevivência. 
 

30ª 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 (5ª feira). 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: HOJE Angela Cristina Storino 
Penteado, Nicholas Tomazetto Marchon 12.10 Frederico Araujo 
Lima Duque Estrada, Nehemias Cardoso Rubim, Valéria Macedo 
Teles 14.10 Tereza da Silva Brito 15.10 Berta Tompson 16.10 
Raquel Telles Pinto 17.10 Gisele Vidal da Trindade Amorim, 
Mariana Siqueira Burlamaqui. Um grande abraço da ICI! 

 

 


