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Prelúdio      
 

Acolhida e Abertura 
 

Grupo de     Cio da terra (Cancioneiro 48) 
Petrópolis  (C. Buarque, M. 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. 

 

Leitura 
Só encontra a vida  

aquele ou aquela que a perdeu. 
(provérbio zen budista) 

 

Milho de pipoca que não  passa pelo fogo  
continua a ser milho de pipoca, para sempre.  

Assim acontece com a gente.  
As grandes transformações acontecem  

quando passamos pelo fogo.  
Quem não passa pelo fogo  

fica do mesmo jeito,  
a vida inteira. 

 (Rubem Alves) 
 

Canto   O Nosso Refúgio (Miriam Guimarães) 
 

Senhor, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio  
De geração em geração tu tens sido o nosso refúgio  
Ensina- nos Oh! Senhor a contar os nossos dias  
Para que alcancemos um coração sábio  
Ensina-nos a contar, a contar os nossos dias  
Para que alcancemos um coração sábio. 

 

Oração 
 

Evangelho    João 12.20-33 
 

Reflexão Edson Fernando 
 

Canto  Luz do sol (Caetano Veloso)       
 

Luz do sol 
Que a folha traga e traduz 
Em verde novo 
Em folha, em graça, em vida, em força, em luz 
 

Céu azul que vem 
Até onde os pés tocam na terra 
E a terra inspira e exala seus azuis 

Reza, reza o rio 
Córrego pro rio e o rio pro mar 
Reza a correnteza, roça a beira, doura a areia 
 

Marcha o homem sobre o chão 
Leva no coração uma ferida acesa 
Dono do sim e do não 
Diante da visão da infinita beleza 
Finda por ferir com a mão essa delicadeza 
A coisa mais querida, a glória da vida 

 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Coro Myrza    A Minha Paz Vos Dou  
Wanderley (J. Oliveria, arr: B. Malafaia) 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 

 
 

52ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online. 2as 
feiras: Classe Paul Tillich (18h30). 4as feiras: Reuniões de 
Oração. Domingos: Celebrações (11 h). ID no Zoom: 533 914 
7003 (sem senha). Divulgue e participe! 
 

REVISTA TEOGRAFOS: Reflexões feitas aos domingos e outros 
textos de interesse estão publicados na revista eletrônica 
TeoGrafos. Acesse: teografos.hcommons.org Facebook: 
fb.com/teografos . Acesse, leia, curta e divulgue. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 21.03 Sergio Luiz Hoeflich, 
Zenon Juvenal Bertola 22.03 Júlio César Mures Esteves Lopes 
23.03 Carlos Silva de Araújo 27.03 Nina Bonan Reis Vernes. 
Um grande abraço da ICI! 

 

 


