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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto Cálix Bento (Cancioneiro 50) 
  (T. Moura) 
 

Ó Deus, salve o oratório [bis] 
onde Deus fez a morada, oiá meu Deus! 
Onde Deus fez a morada, oiá! 
 

Onde mora o cálix bento [bis] 
e a hóstia consagrada, oiá meu Deus! 
E a hóstia consagrada, oiá! 
 

De Jessé nasceu a vara [bis] 
da vara nasceu a flor, oiá meu Deus! 
Da vara nasceu a flor, oiá! 
 

E da flor nasceu Maria [bis] 
de Maria o Salvador, oiá meu Deus! 
De Maria o Salvador, oiá! 

 

Leitura 
 

Maria é a Mãe de Jesus e a Mãe de todos nós,  
embora fosse só Cristo quem repousou no colo dela…  

Se ele é nosso, deveríamos estar na situação dele; 
 lá onde ele está, nós também devemos estar e tudo 

aquilo que ele tem deveria ser nosso.  
Portanto, a mãe dele também é nossa mãe.” 

 (Martinho Lutero, Sermão de Natal, 1529) 
 
Canto Maria, tu sabias? 
 (M. Lowry, B. Green, B. Greer, E. Prates) 
 

Maria, tu sabias que teu filho andaria sobre as águas? 
Maria, tu sabias que o teu bebê salvaria nossos filhos? 
Sabias que o teu bebê viria te moldar? 
O ser a quem deste a luz seria a tua luz 
Maria, tu sabias? 
 

Maria, tu sabias que o teu bebê visão daria ao cego? 
Maria, tu sabias que teu filho a tormenta acalmaria? 
Sabias que o teu bebê com anjos caminhou? 
E ao beijar o teu filhinho, beijavas o próprio Deus? 
Maria, tu sabias? Sabias? 
 

O cego verá, o surdo ouvirá, o morto viverá! 
O coxo andará, o mudo cantará louvor ao Rei! 
Sim ao Rei! 
 

Maria, tu sabias que o teu Bebê criou os céus e a Terra? 
Maria, tu sabias que o teu Bebê governará nações? 
Sabias que o teu Bebê dos céus era o Cordeiro? 
E a criança que seguras é o grande “Eu Sou”, “Eu Sou”! 

Oração 
 

Evangelho    Marcos 1.1-8 
 

Reflexão  Maria Clara Bingemer 
 

Interlúdio 
 

Eucaristia Edson Fernando 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e 
religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e 
facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física 
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 
 

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o 
exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à 
justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

(Lei Maria da Penha) 
 

Canto         Canto de Maria (Stella Junia) 
 

Deixa o olhar meigo encontrar 
No teu olhar a minha paz 
Deixa eu plantar no teu coração 
O mesmo dom que em mim habitou 
 

Sinta no simples toque da mão 
O criador que é criação 
Sinta a vida que já vive em mim 
Fazendo pulsar um amor que é sem fim 
 

Tente comigo entender o porquê de Deus escolher 
A mim e a você pra gerar o amor,  
seu grande amor foi demais pra conter 
a emoção de saber e ouvir o anjo dizer 
de você surgirá a luz, de você nascerá Jesus! 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
38ª 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! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 07.12 Irmgard Schanner, 
Jairo da Silva Rocha 10.12 Pedro Vidal Amorim 12.12 Luana Gouvêa 
da Costa, Lucas Gouvêa da Costa. Um grande abraço da ICI! 

 

 


