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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Grupo de Salmo 23 
Petrópolis (R. Carmichael) 
 

Leitura 
 

Que eu me torne em todos os momentos, 
Agora e sempre 
Um protetor para os sem proteção, 
Um guia para aqueles que perderam o seu caminho 
Um navio para os que têm oceanos a cruzar, 
Uma ponte sobre rios para aqueles que não sabem nadar, 
Um santuário para aqueles em perigo, 
Uma lâmpada para aqueles sem luz, 
Um lugar de refúgio para aqueles que não tem abrigo 
E um servo para todos que precisam 

Shantideva 
 

Canto Senhor, a Ti Clamo  
 (baseado no Salmo 141.1-2) 
 

Senhor a Ti clamo, escuta-me! 
A minha voz dá ouvidos 
Suba a minha oração a Ti. 
Eis-me todo em tuas mãos 

 

Oração 
 

Evangelho do Dia Mateus 15.10-28 
 

Mensagem  Lusmarina Campos Garcia 
 

Eucaristia  
 

Canto  A Ceia do Senhor (Cancioneiro 41) 
 (J. Maraschin) 
 

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

 

O pão da 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 dá 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. 

 

Pai Nosso 

Canto  Enquanto Houver Sol 
 (Titãs, Sérgio Britto) 
 

Quando não houver saída 
Quando não houver mais solução 
Ainda há de haver saída 
Nenhuma ideia vale uma vida 
 

Quando não houver esperança 
Quando não restar nem ilusão 
Ainda há de haver esperança 
Em cada um de nós algo de uma criança 
 

Enquanto houver Sol, enquanto houver Sol 
Ainda haverá 
Enquanto houver Sol, enquanto houver Sol 

 

Quando não houver caminho 
Mesmo sem amor, sem direção 
A sós ninguém está sozinho 
É caminhando que se faz o caminho 
 

Quando não houver desejo 
Quando não restar nem mesmo dor 
Ainda há de haver desejo 
Em cada um de nós aonde Deus colocou 
 

Comunicações 
 

Benção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
58 ANOS DA ICI e FESTA VIRTUAL: Nossas comemorações 
seguem a todo vapor! Hoje estamos sendo presenteados com a 
presença especialíssima da Prª Lusmarina. Na 6ª feira, dia 21, 
queremos fazer uma Festa Virtual no Zoom para a gente conversar, 
rir e brincar! Contamos com você às 20h. Ao longo da semana vamos 
lançar nos nossos canais de contato mais informações sobre o evento. 
 

22ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online, ainda sem previsão 
de retorno às atividades presenciais. Participe às 2as feiras da 
Classe Paul Tillich (18h30), às 4as feiras das Reuniões do Grupo de 
Oração e aos Domingos das nossas Celebrações (11 h). ID no Zoom: 
533 914 7003 (não necessita de senha). Ajude-nos sua divulgação. 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA: Queremos preparar um devocionário 
para o Advento contando com a participação plena da nossa 
comunidade. Combinamos que a pergunta “Que face do Cristo 
que chega ao mundo você gostaria de apresentar à Igreja?” deve 
guiar nossa produção. Assim, todos e todas que desejarem podem 
produzir textos ou poesias de até 500 palavras e enviar para 
icimidia@gmail.com até 15 de outubro. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 16.08 Julia Spiegel de Almeida 
17.08 Alice Iglesias Croccia 18.08 Angela de Macedo e Silva Amaral, 
Carlos Alexandre Vasconcelos do Rego, Sérgio Maranhão Carijó, 
Vera Maria Maranhão Carijó 23.08 Zildete Queiroz. Um grande abraço da ICI! 

 

 


