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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Vejam como é bom, como é agradável 
Os irmãos viverem unidos. 

Salmo 133.1 
 

Grupo  Maravilhoso 
Feminino (Stella Junia) 
 

Leitura 
 

A mente do homem é como um jardim, que pode ser 
inteligentemente cultivado ou deixado às ervas, mas, 
quer cultivado quer negligenciado, produzirá. Se nenhuma 
semente útil for plantada, uma abundância de ervas 
daninhas brotará da terra, e os resultados serão 
plantas inúteis e impuras. Em outras palavras, tudo o 
que deixarmos entrar em nossas mentes dará frutos. 

James Allen 
 

Grupo de    Logo de manhã (Cancioneiro 18) 
Petrópolis (A. Pires Jr.) 
 

Logo de manhã, quero Te buscar, 
Tua voz ouvir, Teu amor sentir. 
Estender as mãos para Te louvar, 
derramar meu coração sobre o Teu altar. 
 

Pois Tu sabes bem tudo quanto há em mim. 
Vou Te seguir e Te amar até o fim. 
 

E no fim do dia, quando o sol se for, 
Te adorarei, Te darei louvor. 
Mesmo escura a noite, brilha a Tua luz. 
Em Teus braços, eu descanso, meu Senhor Jesus. 
 

Oração 
 

Leitura Bíblica Mateus 13.24-30,36-43 
 

Mensagem Jakler Nichele 
 

Eucaristia  
 

Coro Myrza Pai Nosso  
Wandeley (C. C. Zink) 
 
Leitura 

O que é, afinal, uma erva daninha  
senão uma planta da qual ainda não  

se descobriram as virtudes? 
Ralph Waldo Emerson 

Canto  Solo le pido a Dios 
 (Mercedes Sosa, adap. Gerli Goldfarb) 
 

Eu só peço a Deus 
Que a dor não me seja indiferente 
Que a morte não me encontre um dia 
Solitária sem ter feito o que eu devia 
 

Eu só peço a Deus 
Que o futuro não me seja indiferente 
Sem ter que fugir desenganado 
Pra viver uma cultura diferente 
 

Eu só peço a Deus 
Que a justiça não me seja indiferente 
Pois não posso dar a outra face 
Eu que já fui maltratado brutalmente 
 

Solo le pido a Dios 
Que el engaño no me sea indiferente 
Si un traidor puede más que unos cuantos 
Que esos cuantos no lo olviden fácilmente 
 

Solo le pido a Dios 
Que la guerra no me sea indiferente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
 

Eu só peço a Deus... 
 

Comunicações 
 

Benção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
18ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Ainda não temos previsão 
sobre o retorno de nossas atividades presenciais. Por isso, 
contamos com você nas nossas atividades online: 2ª feira, 
18h30 – Classe Paul Tillich. 4ª feira – Reuniões do Grupo 
de Oração. Domingos, 11h – Celebrações ao vivo. Nosso ID 
no Zoom é 533 914 7003 e não necessita de senha. 
 

CLASSSE PAUL TILLICH: Nossa classe Paul Tillich está 
desenvolvendo o tema “Narrativas teológicas sobre o mal 
e a morte” com a seguinte agenda: 1. Morrências e males 
em tempos de coronavírus: desafios para a teologia. 
2.Três variações do mal no judaísmo e cristianismo: 
teodiceia, teopatia e teo-revolta. 3. Quatro variações 
teológicas da morte: desnaturalização da morte; sheol; 
morte de pró-existência; ecocídios.  
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 19.07 Bruno de Queiroz, 
Camila de Andrade Bianchi 20.07 Diego Antonio Ferreira 
Villa, Frederico Carlos Porto Vidal, Renata Queiroz 21.07 
Maria de Nazareth da Gama e Abreu Rap 25.07 Danielle 
Nunes Millan. Um grande abraço da ICI! 

 

 


