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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto Meu mundo com Deus (Cancioneiro 110) 
 (MPB4, J. Rezende) 
 

Construí meu mundo, pus no centro Deus, 
fiz de Seu caminho, os caminhos meus. 
No deserto ardente, eu plantei a flor, 
para toda gente eu só tenho amor. 
Construí meu mundo, pus no centro Deus, 
fiz de Seu caminho, os caminhos meus. 
 

Já não vivo mais, vive em mim Jesus, 
deixo o comodismo e escolho a cruz. 
Para o homem-fera que a guerra faz 
minha vida espera encarnar a paz. 
Já não vivo mais, vive em mim Jesus, 
deixo o comodismo, pois escolho a cruz. 
 

Minha história é a mesma de quem aceitar 
toda a graça imensa que Deus pode dar. 
Deus está bem perto de quem n’Ele crer, 
é um fato certo que este irá vencer. 
Minha história é a mesma de quem aceitar 
toda graça imensa que Deus quer dar. 

 

 

Leitura 
 

Um queria fazer de Jesus um sábio, outro, um filósofo, 
outro ainda, um patriota, outro, um homem de bem, 

outro, um moralista, outro, um santo.  
Não foi nada disso. Foi um encantador. 

Ernest Renan 
 

Canto Onde eu Estiver 
 (baseado no Salmo 139, R. Kossar, J. Alexandre) 
 

Onde eu estiver, mesmo sem saber, Tu estás 
No meu assentar, no meu levantar, Tu estás 
Nos meus pensamentos, no meu caminhar 
Tu Senhor me cercas, põe tua mão sobre mim 
Põe tua mão sobre mim, Senhor 
 

Se eu subir aos céus ou descer no fundo de um abismo 
Se nas densas trevas tentar me esconder, Tu estás 
Para onde fugirei, Senhor? 
Se o Teu Espírito estará onde quer que eu for 
Onde eu for Tu estarás, Senhor 
 

Eu te louvarei, pois Tu me formaste, Senhor 
E as Tuas obras são maravilhosas – eu sei! 
Vê se há em mim algum caminho mal 
Sonda e conhece o meu coração 
E guia-me pelos caminhos que são Teus, Senhor 

Oração 
 

Leitura Bíblica Marcos 8.10-26 
 

Mensagem  Magali Cunha 
 

Canto Conversa com Deus (E. Marchon, J. Rezende) 
 

Eucaristia e Pai Nosso 
 

Grupo de  Quero Transmitir 
Petrópolis (K. Kaiser) 
 

Uma centelha só um grande fogo faz 
E quando ao redor a todos calor traz 
O amor de Deus assim é: quando você sentir 
o Seu imenso amor sem par, você vai transmitir. 
 

A primavera é a mais linda estação 
As aves a cantar a flor que surge do botão 
O amor de Deus assim é: quando você sentir, 
a todos vai querer contar, você vai transmitir. 
 

Quero que você conheça a felicidade 
É bom para você, será realidade 
Do alto da montanha a todos vou contar 
que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir! 
 

Do alto da montanha a todos vou falar 
Que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir! 

 

Comunicações 
 

Benção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
58 ANOS DA ICI: Neste domingo encerramos nossa programação 
de aniversário com a amorosa presença da Profª Magali Cunha. 
Nesses 4 domingos do nosso aniversário formos desafiados a pensar e 
viver sempre de forma renovada. Que encontremos a coragem e o 
ânimo para tornar esses desafios a nossa prática! 
 

24ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online, ainda sem previsão 
de retorno às atividades presenciais. 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: 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: 31.08 Fernanda Maia Miguez de 
Mello, Marcella Clark Florentino, Roberto Ribeiro de Avillez, Theo 
Wagner Marchon, Lucilene Mendes dos Santos 02.09 Igor Pires dos Santos 
Vaz 03.09 Claúdia Romano de Sant’Anna, Enrico Clarck Florentino 
04.09 Isadora Elias Vazquez da Fonseca. Um grande abraço da ICI! 

 

 


