
 

Igreja Cristã de Ipanema 
 

 
 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  Lavouras e Sonhos (Cancionceiro 89) 
 (Joel Marques) 
 

Como é lindo a gente ver a planta na brotação! 
É a vida que vem nascendo, rasgando as entranhas do chão. 
E o sertanejo se alegra, a esperança não morre mais. 
Quem tem lavouras e sonhos, o arado não cega jamais. 
 

Cai a chuva e mata a sede da planta, que o sol vem beijar. 
Mesmo assim, toda noite tem reza p’a Deus ajudar! 
 

A terra abraça o suor da fronte do lavrador, 
como se fosse uma gota de orvalho na face da flor. 
A recompensa é farta e a roça por fim floresceu; 
quem tem lavouras e sonhos semente jamais se perdeu. 
 

Como é lindo a gente ver a mesa farta de pão! 
Parecendo a Santa Ceia no seio da religião. 
O trabalhador não cansa de plantar os seus ideais 
nesta lavoura de sonhos que a gente não colhe jamais. 

 

Leitura 
 

As pessoas, nas coisas que elas crêem, têm sempre uma 
dose de esperança. A esperança que eu tenho hoje é 
muito diferente da esperança que eu tinha há 30 anos, 
por exemplo. As pessoas me perguntam: você tem 
esperança de que estas coisas que você acredita venham 
a se realizar? E eu respondo a elas: há muito tempo que 
não faço esta pergunta. Não estou me interessando pela 
colheita. Só estou me interessando pela semeadura. Se 
eu tenho um desafio e quero ver se a minha resposta vai 
dar certo, simplesmente faço o que é correto. Eu faço a 
minha semeadura, fico feliz com minha semeadura e 
vamos dizer que a colheita a Deus pertence, não está nas 
minhas mãos. O que importa é a gente ser honesto com 
a gente mesmo, viver a vida com integridade e é isso o 
máximo que a gente vai fazer. E se a coisa vai acontecer 
ou se não vai acontecer, continua semeando. 

Rubem Alves 
 

Coro Myza    Das profundezas 
Wanderley (J. Arcadelet, trad. J. W. Faustini) 
 

Oração 
 

Leitura Bíblica Mateus 13.1-9,18-23 

Mensagem Edson Fernando 
 

Interlúdio Maravilhosa Graça (Cancioneiro 67)  
 (H. Lillenas) 
 

Eucaristia e Pai Nosso   
 

Grupo de  Cio da terra (Cancioneiro 48)  
Petrópolis (Chico Buarque, Milton Nascimento) 
 

Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, 
forjar no trigo o milagre do pão 
e se fartar de pão. 
 

Decepar a cana, recolher a garapa da cana, 
roubar da cana a doçura do mel, 
se lambuzar de mel. 
 

Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, 
cio da terra, propícia estação 
e fecundar o chão. 
 

Comunicações 
 

Benção e Despedida 
 

17ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Apesar do relaxamento 
das medidas sanitárias na cidade, por prudência ainda não iremos 
retornar às nossas atividades presenciais. Por isso, contamos com 
sua participação ativa nas atividades online da comunidade. 
Nosso Zoom tem um ID permanente (533 914 7003) e não 
necessita de senha para entrada. O link abre sempre às 10h30. 
 

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.  
 

ATIVIDADES DA SEMANA: Nossa comunidade segue em 
plena atividade nessa dinâmica real-digital: 2ª feira, 
18h30 – Classe Paul Tillich. 4ª feira – Reuniões do Grupo 
de Oração. Domingos, 11h – Celebrações ao vivo. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 13.07 Guilherme Marchon 
14.07 Renato R. Bello 17.07 Isabel Vianna Rosalba 18.07 
Marina Maciel de la Reza 19.07 Anthony Araújo Lima Hood, 
Bruno de Queiroz. Um grande abraço da ICI! 
 

HOMENAGEM DO CONIC A JETHER RAMALHO: Para que 
não pôde ou não conseguiu assistir e participar da 
homenagem do Conic a Jether Ramalho, segue o link do 
Youtube para a gravação: https://youtu.be/rP1SF42kV90 

 

 

https://youtu.be/rP1SF42kV90

