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31.01.2021 
 

Tempo Comum 
4º Domingo 

 

 

Prelúdio      
 
Acolhida e Abertura 
 
Grupo de Calmo, Sereno e Tranquilo 
Petrópolis (I. C. Borges)   
 

Calmo, Sereno e tranquilo sinto 
descanso neste viver 
Isto devo a um amigo e só 
por ele eu pude obter. 
 

   Ele é Jesus, meu amigo, 
    meu Senhor,  o Salvador. 
    Só por ele ganhei a vida eterna  
    com Deus,  com Deus. 
 

Triste foi sua história levado à cruz 
sem pecado algum 
Só porque me amou; morreu por 
mim e não hesitou.   

                                                             
Leitura 
 

Bendita as mãos que se abrem para acolher 
os pobres e socorrê-los: 
são mãos que levam esperança. 
 

Benditas as mãos que superam 
toda a barreira  de cultura, religião e nacionalidade, 
derramando óleo de consolação 
nas chagas da humanidade. 
 

Benditas as mãos que abrem 
sem pedir nada em troca, sem “se” 
nem “mas”, nem “talvez”: são mãos que 
fazem descer sobre os irmãos a bênção de Deus. 

(Papa Francisco)    
 

Canto Palavra vivificante (HE 144) [ 1ª e 3ª estrofes] 
 

Quero ouvi-las ainda uma vez, essas palavras de vida! 
Narram tudo que Cristo fez; belas palavras de vida! 
Elas vêm de cima, têm de Deus a estima. 
 

    Que alegres são! Que alegres são! 
    Essas palavras de vida! (2x) 
 

Jesus Cristo, eis o Salvador! Belas palavras de vida! 
Quer salvar todo pecador; belas palavras de vida! 
Ele é força e graça, seus fiéis com graça. 

Oração    
  
Evangelho    Marcos  1.21-28 
 

Reflexão  Edson Fernando 
 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso     
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
45ª 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! Atenção para as atividades que se encontram 
momentaneamente suspensas devido ao período de férias. 
 

REVISTA TEOGRAFOS: As reflexões que têm sido feitas 
aos domingos agora estão sendo disponibilizadas na página 
TeoGrafos. Acesse: teografos.hcommons.org . Também no 
Facebook em fb.com/teografos . Acesse, curta e divulgue. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 31.01 Gabriela Maria 
Fidelis Ferreira 01.02 Celso Marcos Vieira de Souza 03.01 
Elaine Mures Gomes. Um grande abraço da ICI! 

 

 


