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QUARESMA 
1º domingo 

 

 

Prelúdio      
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto   Não Tenhas Sobre Ti (Cancioneiro 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 
 

A tristeza segundo Deus produz, mudança, movimento, 
superação, transformação, produz vida. 

É  tristeza que não patina nas culpas, 
mas avança na responsabilidade. 

Tristeza de parturiente,  
que traz a esperança e o futuro no ventre. 

É tristeza que gera a sagrada ira,  
a santa  indignação, o grito, a libertação. 

Sem a participação na tristeza divina,  
o domingo da ressurreição não passa de oba-oba. 

Que as quaresmeiras e os ipês roxos, também próprios do 
tempo quaresmal, nos convidem a participar da tristeza 

segundo Deus, aquela que verdadeiramente nos conduz à 
mudança, ao arrependimento, à transformação. 

                                                             (Edson Fernando de Almeida)    
 

Canto   Mais de Cristo (HE 288)  
 

Mais de Cristo eu quero ter, Dele o ensino receber; 
Ter a sua compaixão e viver em mansidão. 

 

Mais, mais de Cristo! Mais, mais de Cristo!  
Mais do teu puro e santo amor, 
Mais de ti mesmo, ó Salvador!  

 

Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, 
Sempre perto dele andar, seu amor manifestar. 

  

Oração 
 

Evangelho    Marcos  1.9-15 
 

Reflexão Alexandre Cabral 
 

Canto   Drão (Gilberto Gil) 
 

Drão. O amor da gente é como um grão 
Uma semente de ilusão 
Tem que morrer pra germinar 
Plantar nalgum lugar, ressuscitar no chão  
nossa semeadura 

Quem poderá fazer aquele amor morrer! 
Nossa caminhadura 
Dura caminhada pela noite escura 
 

Drão. Os meninos são todos sãos 
Os pecados são todos meus 
Deus sabe a minha confissão 
Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há 
de haver mais compaixão 
Quem poderá fazer aquele amor morrer 
Se o amor é como um grão! 
Morrenasce, trigo. Vivemorre, pão... Drão 

 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso     
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 

 
 
48ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online 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! 
 

REVISTA TEOGRAFOS: As reflexões que têm sido feitas aos 
domingos agora estão sendo disponibilizadas na página TeoGrafos. 
Acesse: teografos.hcommons.org . Também no Facebook em 
fb.com/teografos . Acesse, curta e divulgue. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 22.02 Vera Cristina Telles Pinto 
23.02 João Pedro Martinez Pinheiro 25.02 Alexandre Marques 
Cabral, Carla Moura Pereira Lima, Marcia Moreira Sodré, Nicholas 
Alves Stolk 26.02 Juliana Maia Miguez de Mello 27.02 Carolina 
Grottera, Luiza Spiegel de Almeida. Um grande abraço da ICI! 

 


