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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Grupo Petrópolis     Cio da terra      
                  (Chico Buarque/Milton 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 
 

Há pessoas que desejam saber só por saber,  
e isso é curiosidade;  

outras, para alcançarem fama,  
e isso é vaidade;  

outras, para enriquecerem com sua ciência,  
e isso é um negócio torpe;  

outras, para serem edificadas,  
e isso é prudência;  

outras, para edificarem os outros,  
e isso é caridade. 

    (Santo Agostinho) 
 

Por vezes sentimos que aquilo que fazemos 
 não é senão uma gota de água no mar.  

Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. 
(Madre Teresa de Calcutá) 

      

Oração 
 

Evangelho   João 6.24-35 
 

Reflexão Alexandre Cabral 
 

Canto         A ceia do Senhor (Cancioneiro 41) 
 

Partilhar o pão, distribuir o vinho,  
estender a mão a qualquer vizinho. 
Alargar o chão, retirar o espinho,  
abraçar o irmão, não ficar sozinho. 
 

Pão eucaristia é mais que pura massa, 
é feito de alegria, é dado a nós de graça. 
O vinho consagrado é mais do que bebida: 
é sangue derramado que sustento à vida. 
 

Jesus, em qualquer parte, és mais que forma e rito: 
És pão que se reparte no mundo injusto, aflito. 
Permite que este trigo na terra amadureça, 
e a fome do mendigo, enfim, desapareça. 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto   Ó Cristo, Pão da Vida (HCC 358) 
 

Ó Cristo, pão da vida, descido lá do céu 
ó pão de nossas almas, que o Pai de amor nos deu! 
Em ti nos alegramos, vivendo mesmo aqui 
Do alento e da ternura que achamos sempre em ti. 
 

Da santa e eterna vida, da qual tu és autor, 
sustento e fortaleza, és tu também Senhor 
Sem teu constante amparo, ficamos sem poder. 
De ti, nosso alimento, queremos nós viver. 
 

Ó Cristo, pão da vida, a ti louvamos nós, 
e ao Pai também erguemos a nossa alegre voz. 
Agradecemos sempre, eterno Redentor, 
A tua graça e vida e teu imenso amor. 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 
 

ATENÇÃO AMIGOS 

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

OFERTAS: A ICI continua precisando das ofertas dos membros e 
dos amigos. É com sua oferta que podemos manter a igreja e fazer 
pequenas obras de reparos. Faça sua oferta hoje mesmo através 
do BRADESCO Ag. 0213, CC 58922-5, CNPJ 30.124.124.747/000. 
Pelo Pix é mais fácil, PIX 030.124.747/0001-12. 
 

AMIGOS DO CREI: As obras de Prevenção e Combate de Incêndio 
foram terminadas e a colaboração de todos foi fundamenta e nós 
agradecemos. Mas precisamos contar com a sua doação para que o 
CREI possa atender a todas as crianças que estão voltando. Banco 
Santander, Ag. 4677, Conta Poupança: 600006928-5. Centro de 
Recuperação Infantil, CNPJ 42.531/0001-56. Pelo PIX é mais fácil 
PIX 42.136.531.0001-56 
 

70ª 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! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  02.08 Márcia Herculano 04.08 
Luiz Fernando Carvalho Beck, Sabrina Penteado Ribeiro de Toledo 
e Zenon de Oliveira 05.08 Isabel Gonçalves Vieira, Juliana Lobo de 
Oliveira Maciel 06.08 João Ricardo Penteado Gonçalves 07.09 
Guilherme Schanner e Silva. Um grande abraço da ICI! 

 

 


