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Tempo Comum 
7º domingo 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Grupo de   Deus da colheita  (Prisma Brasil) 
Petrópolis 
   

Vede os campos prontos para ceifar 
Essa semente foi plantada há tempo atrás 
E o coração de muitos, por meio da oração 
Estão preparados, guia-los cabe a nós 
 

Deus da colheita, vem me iluminar 
Servos precisas, servo eu serei 
Enche-me com teu Espírito e o coração com amor 
Deus da colheita, diz-me aonde ir 
 

Passa o tempo pra nunca mais voltar 
Hoje se foi, não volta, devemos despertar 
Bem pouco tempo nos resta e poucos somos 
Olha o mundo e tu verás o quanto há por fazer 
 

Deus da colheita, vem me iluminar 
Servos precisas, servo eu serei 
Enche-me com tua graça e o coração com amor 
Aonde tu me guiares Deus da  colheita, 
Deus da colheita irei (2x) 
 

Quero ser um discípulo Teu! 
 

Leitura 
O que vale na vida  

não é o ponto de partida 
 e sim a caminhada.  

Caminhando e semeando,  
no fim terás o que colher. 

 (Cora Coralina) 
 

A alegria não chega apenas no encontro do achado, 
mas faz parte do processo da busca.  

E ensinar a aprender não pode dar-se  
fora da procura, fora da boniteza e da alegria. 

(Paulo Freire) 
 

Coro Myrza    Se a Deus suplicas (G. Neumark; J. Ohl) 
Wanderley 

Oração 
 

Evangelho  Marcos 4.26-34 
 

Reflexão         Alexandre Cabral 
 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto    O Grão (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. 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
CAMPANHA - OBRA DE COMBATE A INCÊNCIO: Continuamos 
recendo doações para esta obra. Banco Santander, Ag. 4677, Conta 
Poupança: 600006928-5. Centro de Recuperação Infantil, CNPJ: 
42.136.531.0001-56 
 

63ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online. 2ª feira: 
Classe Paul Tillich (18h30). 4ª feira: Reuniões de Oração. Domingo: 
Celebrações (11 h). ID no Zoom: 533 914 7003 (sem senha). 
Participe! 
 

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

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 15.06 Vera Gilda Azevedo 
Araújo 16.06 Layse Maria Guimarães Grisolli da Costa, Pietro de 
Loester Bertola Gonçalves 18.06 Tomaz Martinez Pinheiro 19.06 
Laila Rocha Grimaldi Rizzo. Um grande abraço da ICI! 

 

 


