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TEMPO COMUM 
26º DOMINGO 

 

• Mês da Bíblia • 
• Primavera • 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto Ofertório (Caetano Veloso) 
 

Tudo o que por Ti vi florescer de mim, Senhor da Vida  
Toda essa alegria que espalhei e que senti  
Trago hoje aqui  
Todos estes frutos que aqui juntos vês, Senhor da Vida  
Eu em cada um deles e em mim todos os Teus fiéis 
Ponho a Teus pés  
 

Consentiste que minha pessoa  
Fosse da esperança um Teu sinal  
Uma prova de que a vida é boa  
E de que a beleza vence o mal  
 

Tudo o que se foi de mim mas não perdi, Senhor da Vida  
Os que já chorei e os que ainda estão por vir  
Oferto a Ti 

 

Leitura 
 

O mistério das coisas, onde está ele? 
Onde está ele que não aparece 
Pelo menos a mostrar-nos que é mistério? 
Que sabe o rio e que sabe a árvore 
E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? 
Sempre que olho para as coisas  
e penso no que os homens pensam delas, 
Rio como um regato que soa fresco numa pedra. 
 

Porque o único sentido oculto das coisas 
É elas não terem sentido oculto nenhum, 
É mais estranho do que todas as estranhezas 
E do que os sonhos de todos os poetas 
E os pensamentos de todos os filósofos, 
Que as coisas sejam realmente o que parecem ser 
E não haja nada que compreender. 
 

Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos: 
– As coisas não têm significação: têm existência. 
As coisas são o único sentido oculto das coisas. 

(Alberto Caeiro) 
 

Canto Jesus, Pão da Vida (HE 141) [1ª estrofe] 
 

Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, 
Meus olhos vem abrir, pois quero ver, 
Da mera letra, além, o que, Senhor, 
Nos revelaste em teu imenso amor. 

 

Oração 

Leitura Bíblica Mateus 21.23-32 
 

Mensagem  Claudio Ribeiro 
 

Canto  Jesus, Pão da Vida (HE 141) [2ª estrofe] 
 

À beira mar, Jesus, partiste o pão, 
Satisfazendo ali a multidão; 
Da vida o pão és tu: vem, pois, assim, 
Nutrir-me até entrar no céu, enfim. Amém. 

 

Eucaristia  Magali Cunha 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Grupo de Calix Bento (Cancioneiro 50) 
Petrópolis (folclore mineiro, adap. Tavinho Moura) 
 

Ó Deus, salve o oratório [bis] 
onde Deus fez a morada, oiá meu Deus! 
Onde Deus fez a morada, oiá! 
 

Onde mora o cálix bento [bis] 
e a hóstia consagrada, oiá meu Deus! 
E a hóstia consagrada, oiá! 
 

De Jessé nasceu a vara [bis] 
da vara nasceu a flor, oiá meu Deus! 
Da vara nasceu a flor, oiá! 
 

E da flor nasceu Maria [bis] 
de Maria o Salvador, oiá meu Deus! 
De Maria o Salvador, oiá! 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
CELABRAÇÕES DE SETEMBRO: Hoje, com a presença dos amigos 
Claudio Ribeiro e Magali Cunha fechamos as celebrações do mês 
de setembro sobre o mês da Bíblia e a chegada da primavera. No 
mês de outubro, nossa ênfase se volta para a Reforma Protestante. 
 

28ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online ainda 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 e divulgue! 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA: Nosso devocionário para o Advento de 
2021 será guiado pela pergunta “Que face do Cristo que chega ao 
mundo você gostaria de apresentar à Igreja?” Todos que 
desejarem podem produzir textos ou poesias de até 500 palavras 
e enviar para icimidia@gmail.com até 15 de outubro. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: HOJE Ágata Meireles Gouvea, 
Cecília Maria da Fonseca Lessa 28.09 Laura Leite Vidal, Moema 
Araújo Lima Casares 30.09 Lucas Roxo Mundim 02.10 Regina de 
Moura Carijó Maciel, Rodrigo de La Reza. Um grande abraço da ICI! 

 

 


