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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  Não tenhas sobre ti (Cancionceiro 99) 
 

Não tenhas sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. 
Pois um, somente um, seria muito para ti. 
 

É Meu, somente Meu todo trabalho. 
E o teu trabalho é descansar em Mim. 
 

Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. 
Entrega tudo a Mim, confia de todo coração. 

 

Leitura 
 

Senhor, fazei com que eu aceite 
minha pobreza tal como sempre foi. 
 

Que não sinta o que não tenho. 
Não lamente o que podia ter 
e se perdeu por caminhos errados 
e nunca mais voltou. 
 

Dai, Senhor, que minha humildade 
seja como a chuva desejada 
caindo mansa, 
longa noite escura 
numa terra sedenta 
e num telhado velho. 
 

Que eu possa agradecer a Vós, 
minha cama estreita, 
minhas coisinhas pobres, 
minha casa de chão, 
pedras e tábuas remontadas. 
E ter sempre um feixe de lenha 
debaixo do meu fogão de taipa, 
e acender, eu mesma, 
o fogo alegre da minha casa 
na manhã de um novo dia que começa. 

Cora Coralina 
 

Canto  Um coração contrito 
 

Oração 
 

Leitura Bíblica Mateus 11.16-19,25-30 
 

Mensagem Alexandre Cabral 
 

Coro Myza Wanderley   Ó, Vinde a mim 
  (J. Sutton, M. Blankenship) 

Eucaristia e Pai Nosso   
 

Canto  Yo vengo ofrecer mi corazón  
 (M. Sosa, versão de R. Montenegro) 
 

Quem disse que tudo está perdido? 
Eu venho oferecer meu coração. 
Tanto sangue que levou o rio! 
Eu venho oferecer meu coração. 
 

Não será tão fácil, sei o que passa 
Não será tão simples como pensava! 
Como abrir o peito e arrancar a alma... 
Uma facada de amor! 
 

A chaga do pobre sempre aberta, 
Eu venho oferecer meu coração. 
Como um documento inalterável, 
Eu venho oferecer meu coração. 
 

E unirei as pontas de um mesmo laço, 
E irei tranquilo e com cuidado, 
E te darei tudo, e me darás algo... 
Algo que me alivie um pouco mais. 
 

Se não houver ninguém, perto ou longe, 
Eu venho oferecer meu coração. 
Quando os satélites não alcançarem, 
Venho oferecer meu coração. 
 

E falo de países e de esperanças, 
Falo pela vida, falo por nada! 
Falo de mudar esta nossa casa... 
De mudar por mudar, nada mais. 
 

Quem disse que tudo está perdido? 
Eu venho oferecer meu coração. 

Comunicações 
 

Benção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
16ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Nosso ID permanente no 
Zoom: 533 914 7003. O link abre sempre às 10h30. 
 

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: 05.07 Isabela Marchon, 
Lucas Vidal Amorin 06.07 Úlima Fuentes de Araújo 07.07 
Artur Neves Barbosa Trevisan, Julia Simões Danneman 10.07 
Vilma Hamacher. Um grande abraço da ICI! 
 

HOMENAGEM DO CONIC A JETHER RAMALHO: Hoje, 
05.07, às 16 h, homenagem à memória de Jether Ramalho 
transmitida no canal do Youtube do Conic: https:// 
www.youtube.com/user/conicbrasil 

 

 


