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Quaresma 
3º Domingo 

Dia da Mulher 
 

 

Prelúdio      
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro MW Glória e Louvor (G.Young, J.W.Faustini) 
 

Leitura 
 

Que nada nos defina, que nada nos sujeite. 
Que a liberdade seja a nossa própria substância,  

já que viver é ser livre. 
 (Simone de Beouvoir) 

 

Canto  Triste, Louca ou Má  
  (J.Strassacapa e outros) 
 

Triste, louca ou má será qualificada 
Ela quem recusar seguir receita tal 
A receita cultural do marido, da família 
Cuida, cuida da rotina 
Só mesmo, rejeita bem conhecida receita 
Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar 

 

Um homem não te define  
Tua casa não te define 
Tua carne não te define 
Você é seu próprio lar 

 

Ela desatinou, desatou nós. Vai viver só 
Ela desatinou, desatou nós. Vai viver só 

 

Leitura 
  

Minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito,  
impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. 

  (Djamila Ribeiro) 
Oração 
 

Evangelho    João 2.13-22 
 

Reflexão Vitória Gouveia  &  Jessica Afonso 
 

Leitura 
  

Eu sou aquela mulher que fez a escalada da  
montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. 

(Cora Coralina) 
 

Grupo Feminino    Sou de Cristo (Stella Junia)  
 

Sou de Cristo, sei que sou. Eu creio naquela cruz  
Minha alma se alegrou com o toque de Jesus 
E se a noite escura insiste em me afligir, 
Sou de Cristo, sei que sou. 

 

Sou de Cristo, sei que sou. Ele me deu a paz, 
Pelo dom da fé eu vi o amor de Deus, o Pai 
E se problemas surgem e penso em desistir, 
Sou de Cristo, sei que sou. 

Sou de Cristo, sei que sou. 
Pode a tempestade me afligir e o céu cair, 
Cristo vai chegar, transformar a noite em luz, 
Vai provar mais uma vez que posso crer na cruz.  
Sou de Cristo. Sou de Cristo. 

 

Eucaristia 
 

No momento em que escolhemos amar,  
começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. 

 No momento em que escolhemos amar,  
começamos a nos mover em direção à liberdade,   
a agir de formas que libertam a nós e aos outros. 

(Bell Hooks) 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto   Lata d'Água (Jota Jr & Luis Antônio) 
 

Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria 
Sobe o morro e não se cansa 
Pela mão leva a criança, lá vai Maria 
 

Maria lava roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia 
Sonhando com a vida do asfalto que acaba onde o morro principia 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

50ª 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). Participe! 
 

REVISTA TEOGRAFOS: Acessem: teografos.hcommons.org 
Também no Facebook em fb.com/teografos . Curtam e divulguem. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 07.03 Pedro Hornemann 
08.03 Afonso José Barcelo Ferrario, Rafael Carijó Lucas 09.03 
Jorge Luís Rocha da Silva, Leonardo Costa da Silva Oliveira 
Amorim 10.03 Miguel Bonan Reis  Vernes 11.03 Edgar de Souza 
Nogueira, Julio César Esteves Lopes, Pedro Vieira Veiga. Um 
grande abraço da ICI! 

 

 


