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Prelúdio 
 
Acolhida e Abertura 
 
Coro Myrza        Redentor divino 
Wanderley  (C. Gounod) 
 
Leitura 
 
Quando a tempestade passar, as estradas se amansarem, 
E formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, 
Com o coração choroso e o destino abençoado 
Nós nos sentiremos bem-aventurados 
Só por estarmos vivos. 
 
E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido 
E elogiaremos a sorte de manter um amigo. 
 
E aí nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos e de 
uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. 
 
Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. 
Não teremos mais o coração endurecido  
Seremos todos mais compassivos. 
 
Valerá mais o que é de todos do que o que eu nunca consegui. 
Seremos mais generosos e muito mais comprometidos 
 
Nós entenderemos o quão frágeis somos,  
e o que significa estarmos vivos! 
Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. 
 
Sentiremos falta do velho que pedia esmola no mercado, 
que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. 
 
E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado... 
Mas você nunca perguntou o nome dele  
Porque estava com pressa... 
 
E tudo será milagre!  
E tudo será um legado 
E a vida que ganhamos será respeitada! 
Quando a tempestade passar,  
Eu te peço Deus, com tristeza, 
Que você nos torne melhores, como você nos sonhou. 

 (Alexis Valdéz) 

Oração 
 

Leitura Bíblica Salmo 23    
 

Reflexão  Luciana Mano 
 

Eucaristia  Alexandre Cabral 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Coro Myrza Wanderley  O dia feliz 
Coral Esc. Música da Rocinha (P. Barfoot, L. Gross) 

Orquestra convidada 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
41ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos 
online com previsão de retorno presencial, apenas 
após a ampla vacinação da comunidade. Fique atento 
às mudanças de horário ou suspensão de atividades 
no período de férias (janeiro). As celebrações 
dominicais seguem às 11 h. ID no Zoom: 533 914 7003 
(sem senha). Participe, divulgue e engaje-se! 
 
VOCÊ NA ICI EM 2021: Virada de ano é sempre uma 
oportunidade para refletirmos sobre a nossa 
participação na comunidade. Você já pensou no que 
terá condições de participar e de se comprometer em 
2021? Lembre-se de que a igreja é a comunidade em 
movimento. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 27.12 Carusa 
Romano de Moura, Gerli de Araújo Goldafarb 31.12 
Elisa Maria Hoeschl de Gusmão, Itamar Bento Claro, 
Vanessa Maria Lima Campos 01.01 Edgard Nogueira 
Filho, Silvano do Nascimento Silva. Um grande abraço 
da ICI! 

 

 


