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31.10.2021 
 

 

REFORMA 
PROTESTANTE 

 

5° Domingo 
 

 

 

 
Prelúdio 
 
Acolhida e Abertura 
 
Coro Myrza   Cristo é tudo em meu viver   (R. Lindemute) 

Wanderley       

 
Leitura 
 

Um coração feliz é o resultado inevitável  
de um coração ardente de amor. 

  (Madre Teresa de Calcutá) 
 

Canto  Jesus Amigo     (Eurico Marchon e Jonas Rezende) 
 

Jesus amigo  
Reconheço comovido 
Que teci o meu destino  
Num caminho sem o amor que é de Ti 
 
Mas tua vida 
Invadiu minha existência 
Com tamanha insistência 
Que um dia me rendi 
 
Agora quero 
Ser apenas uma ponte de amor 
Que transmita a todo o tempo o calor 
Que de Ti eu recebi 
 
E então assumo 
A missão de só viver pra servir 
De investir tudo que tenho e que sou 
Para o mundo redimir 

 
Interlúdio 
 
Oração 
 
Evangelho  Marcos 12.28-34 
 
Reflexão      Alexandre Cabral 
 
Eucaristia 
 
Oração pela Comunidade e Pai Nosso 

Canto  Igual a Jesus  (Cancioneiro 116) 
 

Quero ser igual a Jesus,  
caminhar seguro na luz, 
conhecer ao Pai e fazer Sua vontade, 
tudo aquilo que Jesus aqui fez, 
também quero eu fazer. 
 
Quero demonstrar amor como Ele mostrou, 
E também pregar como Ele pregou, 
Quero ser exemplo de vida como Ele foi pra mim, 
Quero ser como Jesus, quero ser como Jesus,  
quero ser como Jesus. 

 
Comunicações 
 
Bênção e Despedida 
 
 

ATENÇÃO, AMIGOS! 
 

ICI NAS REDES SOCIAIS: Além do Facebook e Youtube, agora 
você também pode acompanhar nossas atividades pelo Instagram. 
O perfil da ICI é @igrejacristadeipanema. 
 

OFERTAS: A ICI continua precisando das ofertas dos membros e 
dos amigos. É com sua oferta que podemos manter a igreja e fazer 
pequenas obras de reparos. Faça sua oferta hoje mesmo através 
do BRADESCO Ag. 0213, CC 58922-5, CNPJ 30.124.124.747/000. 
Pelo Pix é mais fácil, PIX 030.124.747/0001-12. 
 

AMIGOS DO CREI: As obras de Prevenção e Combate de Incêndio 
foram terminadas e a colaboração de todos foi fundamenta e nós 
agradecemos. Mas precisamos contar com a sua doação para que o 
CREI possa atender a todas as crianças que estão voltando. Banco 
Santander, Ag. 4677, Conta Poupança: 600006928-5. Centro de 
Recuperação Infantil, CNPJ 42.531/0001-56. Pelo PIX é mais fácil 
PIX 42.136.531.0001-56 
 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 31.10 Tatiana Martins Pedro 
Couto  01.11 Kauê Maciel Dias, Regina Célia Mourão Moraes, Rute 
Teresinha Pinto 03.11 Lourenço Soárez Marcondes Moura, Pedro 
Paulo Neves Rezende 04.11 Anna Luz Florenzano de Almeida.  Um 
grande abraço da ICI! 
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31.10.2021 
 

 

REFORMA 
PROTESTANTE 

 

5° Domingo 
 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  A excelência do amor  (HE 394) 
 

Qual adorno desta  vida? É o amor. 
Alegria é concedida, pelo amor. 
É benigno, é paciente, 
não se torna maldizente este meigo amor. 
 

Com suspeitas não se  alcança vero amor; 
Onde houver desconfiança, ai do amor! 
Pois amemos a verdade: 
Onde reina a falsidade não perdura o amor. 
 

Não te irrites, mas tolera com amor; 
Tudo sofre, tudo espera pelo amor. 
Pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância 
Murcha e mata o amor. 
 

Ó cristão, ao teu vizinho mostra amor; 
O valor não é mesquinho deste amor. 
O supremo Deus nos ama;  
Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor! 

 

Leitura 
 

Um coração feliz é o resultado inevitável  
de um coração ardente de amor. 

  (Madre Teresa de Calcutá) 
 
   

Grupo Vocal 
  

Oração 
 

Evangelho    Marcos 12.28-34 
 

Reflexão  Alexandre Cabral 
 

Canto  Saber amar  (Cancioneiro 38) 
 

Saber amar é colher a flor e cultivar o que Deus plantou; 
é ouvir a voz da razão e só seguir sua direção. 
 

Saber amar é dizer amém e superar o mal pelo bem; 
é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. 
 

Saber amar é compreender e encontrar sempre o outro ser; 
é sorrir um sorriso a mais e construir um mundo de paz. 
 

Saber amar é plantar o amor e confiar em nosso Senhor; 
abraçar sempre o nosso irmão e caminhar estendendo a  mão. 

 
 

Eucaristia 
 

Canto  Convite ao compromisso    (Cancioneiro 40) 
 

Venham, celebremos a Ceia do Senhor.  
Façamos todos juntos um enorme pão; 
Preparemos muito vinho, como em Caná. 
Que as mulheres não esqueçam o sal 
E os homens tragam o fermento! 
 

Que venham muitos convidados:  
cegos, surdos, coxos, presos pobres! 
 

Pronto. Sigamos a receita do Senhor. 
Batamos todos juntos a massa com as mãos, 
E vejamos com alegria como cresce o pão. 
Que as mulheres não esqueçam o sal 
E os homens tragam o fermento! 
 

Porque hoje celebramos o encontro com Jesus. 
Hoje celebramos nosso compromisso com o Reino. 
Ninguém ficará com fome. (3x)  Ninguém. 

 
Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Momento de dízimos e ofertas Fortalece a Tua igreja (HE 204) 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 

 

ATENÇÃO, AMIGOS! 

ICI NAS REDES SOCIAIS: Além do Facebook e Youtube, agora 
você também pode acompanhar nossas atividades pelo Instagram. 
O perfil da ICI é @igrejacristadeipanema. 
 

OFERTAS: A ICI continua precisando das ofertas dos membros e 
dos amigos. É com sua oferta que podemos manter a igreja e fazer 
pequenas obras de reparos. Faça sua oferta hoje mesmo através 
do BRADESCO Ag. 0213, CC 58922-5, CNPJ 30.124.124.747/000. 
Pelo Pix é mais fácil, PIX 030.124.747/0001-12. 
 

AMIGOS DO CREI: As obras de Prevenção e Combate de Incêndio 
foram terminadas e a colaboração de todos foi fundamenta e nós 
agradecemos. Mas precisamos contar com a sua doação para que o 
CREI possa atender a todas as crianças que estão voltando. Banco 
Santander, Ag. 4677, Conta Poupança: 600006928-5. Centro de 
Recuperação Infantil, CNPJ 42.531/0001-56. Pelo PIX é mais fácil 
PIX 42.136.531.0001-56 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 31.10 Tatiana Martins Pedro 
Couto  01.11 Kauê Maciel Dias, Regina Célia Mourão Moraes, Rute 
Teresinha Pinto 03.11 Lourenço Soárez Marcondes Moura, Pedro 
Paulo Neves Rezende 04.11 Anna Luz Florenzano de Almeida.  Um 
grande abraço da ICI! 

 


