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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro Myrza Na noite silenciosa (J. Brahms) 
Wanderley 
 

Leitura 
 

Às vezes a morte chega perto demais,  
o susto é infinito,  

e até deixa no corpo marcas de sua passagem.  
Mas se tivermos coragem para a olharmos de frente,  

é certo que ficaremos sábios  
e a vida ganhará simplicidade e a beleza de um haikai. 

(Rubem Alves) 
 

Reflexão  Edson Fernando 
 

Canto Sou feliz com Jesus (HCC 329) [1ª, 3ª e 4ª estr.] 
 (H. G. Spafford, W. E. Entzminger, P. P. Bliss) 
 

Se paz a mais doce eu puder desfrutar, 
se dor a mais forte sofrer, 
oh, seja o que for, tu me fazes saber 
que feliz com Jesus sempre sou! 
 

Sou feliz com Jesus. 
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. 

 

Meu triste pecado, por meu Salvador 
foi pago de um modo total. 
Valeu-me o Senhor, oh, que amor sem igual! 
Sou feliz, graças dou a Jesus. 
 

A vinda eu anseio do meu Salvador. 
Ao céu ele vai me levar; 
em breve eu irei para sempre morar 
com os salvos por Cristo Jesus. 

 

Oração 
 

Evangelho do dia      Mateus 23.1-12 
 

Reflexão Alexandre Cabral 
 

Canto O Grão (Cancioneiro 09) 
 (F. Irala, A. Trevisan) 
 

Se o grão não morrer debaixo da terra, 
não virá a espiga alegrar a mesa. 
 

Se o grão resistir ao vento e à chuva, 
não terá o vinho o vigor da uva. 

Se o grão não morrer na mó do moinho, 
o corpo estará cada vez mais sozinho. 
 

Se o grão se entregar à força do pão, 
convívio haverá na ressurreição. 

 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Temam menos a morte 
e mais a vida insuficiente. 

(Bertold Brecht) 
 

Canto Epitáfio (S. Britto, arr. A. Berreldi) 
  

Devia ter amado mais, ter chorado mais 
Ter visto o Sol nascer 
Devia ter arriscado mais e até errado mais 
Ter feito o que eu queria fazer 
Queria ter aceitado as pessoas como elas são 
Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração 
 

O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído 
O acaso vai me proteger enquanto eu andar 
 

Devia ter complicado menos, trabalhado menos 
Ter visto o Sol se pôr 
Devia ter me importado menos com problemas pequenos 
Ter morrido de amor 
Queria ter aceitado a vida como ela é 
A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier 
 

Devia ter complicado menos 
Trabalhado menos 
Ter visto o Sol se pôr 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
33ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online 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 as nossas atividades! 
 

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

 

 


