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Prelúdio 
 
Acolhida e Abertura 
 
Canto Cinco pães e dois peixinhos 
 (Quatro por Um) 
 

Leitura 
 

A beleza da vida se multiplica cada vez 
Que a gente partilha com alguém que a gente ama... 
Se você quiser multiplicar a vida... 
Você precisa dividi-la. 

Padre Fábio de Melo 
 

Oração 
 
Leitura Bíblica Mateus 14.13-21 
 
Interlúdio Gente humilde (Chico Buarque) 
 
Mensagem Alexandre Cabral 
 
Canto  Convite ao compromisso (Cancioneiro 40) 
  (Elza Tamez e Flávio Irala) 
 

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: (2x) 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. 
 
Porque hoje celebramos o encontro com Jesus. 
Hoje celebramos nosso compromisso com o Reino. 
Ninguém ficará com fome. (3x) 
Ninguém. 
 
Eucaristia 
 
Leitura 

Parecia um milagre e assim era: 
milagre de amor não tem explicação, 

não necessita 
Jorge Amado 

Grupo de   Bandeira do Divino (Cancioneiro 5) 
Petrópolis  (Vítor Martins e Ivan Lins) 
 

Os devotos do Divino vão abrir sua morada 
pra bandeira do Menino ser bem-vinda, ser louvada! Ai ai! 
 

Deus, nos salve esse devoto pela esmola em Vosso nome, 
dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome! Ai ai! 
 

A bandeira acredita que a semente seja tanta 
que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa! Ai ai! 
 

Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, 
que o homem seja livre, que a justiça sobreviva! Ai ai! 
 

Assim como os três reis magos que seguiram a estrela guia, 
a bandeira segue em frente atrás de melhores dias! Ai ai! 
 

No estandarte vai escrito que Ele voltará de novo, 
e o Rei será bendito, Ele nascerá do povo! Ai ai! 
 

Comunicações 
 

Benção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
58 ANOS DA ICI: Chegamos aos 58 anos de nossa comunidade! Esta 
jovem senhora se reinventou ao longo desse ano para prosseguir sua 
jornada. Muitos se achegaram novamente ao nosso convívio de uma 
forma linda! Mais do que nunca contamos com todos e todas nessa 
aventura da esperança! 
 

20ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos com nossas 
atividades online, ainda sem previsão de retorno às atividades. 
Reforçamos o convite para que você participe às 2as feiras da 
Classe Paul Tillich (18h30), às 4as feiras das Reuniões do 
Grupo de Oração e aos Domingos das nossas Celebrações (11 
h). ID no Zoom: 533 914 7003 (não necessita de senha). 
 

DEVOCIONÁRIO DE ADVENTO: Queremos preparar neste 
ano um devocionário para o advento contando com a 
participação plena da nossa comunidade. Pensamos que a 
pergunta “Que face do Cristo que chega ao mundo você 
gostaria de apresentar à Igreja?” deve guiar nossa produção. 
Assim, 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: 04.08 Luiz Fernando Carvalho 
Beck, Sabrina Penteado Ribeiro de Toledo, Zenon de Oliveira 
05.08 Isabela Gonçalves Vieira, Juliana Lobo de Oliveira Maciel 
06.08 João Ricardo Penteado Gonçalves 07.08 Guilherme 
Schanner e Silva. Um grande abraço da ICI! 

 

 


