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Tempo Comum 
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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro Myrza  Mais perto 
Wanderley  (S. F. Adams; L. Mason; J. G. da Rocha)      
   
Leitura 
 

Com os dominados a situação é diferente. Não habitam o 
oásis, mas os desertos. sem raízes e sem terras, sem casas, 
sem trabalho. Sua condição é de humilhação. Doença. Morte 
prematura. E o futuro? Os fracos exigem a mudança, se não 
com sua voz, por medo, pelo menos em seus sonhos. O 
sofrimento prepara a alma para a visão. E dos pobres 
oprimidos brotam as esperanças – tal como aconteceu com os 
profetas hebreus – de um futuro em que eles herdarão a terra. 
Reencontramo-nos assim no mundo dos profetas em que a 
religião aparece com toda a sua ambivalência política: os 
sonhos dos poderosos eternizam um futuro novo; os 
sonhos dos oprimidos exigem a dissolução do presente 
para que o futuro seja a realização do Reino de Deus não 
importa o nome que se lhe dê. 

(Rubem Alves) 
 

Canto    Pai Nosso dos Mártires (Cirineu Kuhn) 
           

Pai nosso, dos pobres marginalizados 
Pai nosso, dos mártires, dos torturados 
 

Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida 
Teu nome é glorificado, quando a justiça é nossa medida 
Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão 
Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão 
 

O, o, o, o, o, o, o, o 
 

Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador 
Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor 
Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões 
O pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões 
 

O, o, o, o, o, o, o, o 
 

Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte 
Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte 
Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos 
Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos 
 

O, o, o, o, o, o, o, o 
 

Oração 
 

Evangelho Marcos 6.14-29 
 

Reflexão Alexandre Cabral 
 

Canto  Se Calarem a voz dos profetas (António Cardoso) 
 

Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão 
Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão 

Muito tempo não dura a verdade 
Nestas margens estreitas demais 
Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais 
É Jesus este pão de igualdade viemos pra comungar 
Com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar 
Comungar é tornar-se um perigo viemos pra incomodar 
Com a fé e a união nossos passos um dia vão chegar 
 

O Espírito é vento incessante que nada há de prender 
Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver 
 

No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou  
Nosso Deus fica ao lado dos pobres colhendo o que sobrou 
 

O poder tem raízes na areia o tempo faz cair 
União é a rocha que o povo usou pra construir 

 

Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão 
Ensaiamos a festa e a alegria fazendo comunhão 

 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto      Viola Enluarada (M. K. Valle; P. S. K. Valle) 
 

A mão que toca um violão  
se for preciso faz a guerra, mata o mundo fere a Terra 
 

A voz que canta uma canção  
se for preciso canta um hino, louva a morte 
 

Viola em noite enluarada  
no sertão é como espada: esperança de vingança 
O mesmo pé que dança um samba  
se preciso vai à luta (Capoeira) 
 

Quem tem de noite a companheira sabe que a paz é passageira 
Pra defendê-la se levanta e grita “eu vou!” 
 

Mão, violão, canção, espada e viola enluarada pelo campo e cidade 
Porta-bandeira, capoeira desfilando vão cantando “Liberdade!” 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 

CAMPANHA - OBRA DE COMBATE A INCÊNCIO: Doações para a 
obra. Banco Santander, Ag. 4677, Conta Poupança: 600006928-
5. Centro de Recuperação Infantil, CNPJ:  42.136.531.0001-56 
 

67ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online. 2ª feira: 
Classe Paul Tillich (18h30). 4ª feira: Reuniões de Oração. Domingo: 
Celebrações (11 h). Zoom: 533 914 7003 (sem senha). Participe! 
 

ICI NAS REDES SOCIAIS: Além do Facebook e Youtube, agora 
você também pode acompanhar nossas atividades pelo Instagram. 
O perfil da ICI é @igrejacristadeipanema. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  13.07 Guilherme Machon 14.07 
Renato R. Bello 17.07 Isabel Vianna Rosalba. Um grande abraço da ICI! 

 

 


