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TEMPO COMUM 
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• Mês da Bíblia • 
• Primavera • 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto Sol de Primavera 
 (Beto Guedes) 
 

Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos 
Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez 
 

Já sonhamos juntos semeando as canções no vento 
Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar 
 

Já choramos muito, muitos se perderam no caminho 
Mesmo assim não custa inventar uma nova canção 
Que venha nos trazer sol de primavera 
Abre as janelas do meu peito 
A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender! 

 
Leitura 
 

Tal é a revelação eterna, presente aqui e agora.  
Não conheço nenhuma revelação e não creio em 

nenhuma que não seja, em seu fenômeno originário, 
semelhante a esta. Eu não acredito em nenhuma 

autodenominação ou em uma auto-definição de Deus 
diante do homem. A palavra da revelação é esta:  
eu sou presente como aquele que sou presente.  

O que se revela é o que se revela.  
O ser (divino) está presente, nada mais.  

A eterna fonte de força brota, o eterno toque nos 
aguarda, a voz eterna ressoa. 

Martin Buber 

 

Canto Saber amar (Cancioneiro 38) 
 

Saber amar é colher a flor e cultivar o que Deus plantou; 
é ouvir a voz da razão e só seguir sua direção. 
 

Saber amar é dizer amém e superar o mal pelo bem; 
é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. 
 

Saber amar é compreender e encontrar sempre o outro ser; 
é sorrir um sorriso a mais e construir um mundo de paz. 
 

Saber amar é plantar o amor e confiar em Nosso Senhor; 
abraçar sempre o nosso irmão e caminhar estendendo a mão. 
 

Oração 
 

Leitura Bíblica Romanos 13.8-14 
 

Mensagem  Alexandre Cabral 

Interlúdio Amor Fraternal (HE 393) 
 

Eucaristia e Pai Nosso 
 

Canto  Monte castelo (R. Russo) 
 

Ainda que eu falasse a língua do homens 
E falasse a língua do anjos, sem amor eu nada seria 
 

É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade 
O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece 
O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente 
É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer 
 

É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente 
É um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder 
 

É um estar-se preso por vontade, É servir a quem vence, o vencedor 
É um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor 
 

Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem 
Agora vejo em parte, mas então veremos face a face 
É só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade 

 

Comunicações 
 

Coro MW  Bênção Aarônica 
 (baseado em Nm 6.24-26, P. C. Lutkin, J. W. Faustini) 
 

Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
MÊS DA BÍBLIA E CHEGADA DA PRIMAVERA: Em setembro 
enfatizaremos em nossas celebrações 2 momentos importantes do 
ano: o mês da Bíblia e a chegada da primavera. Fique atento às 
liturgias e participe desse florescimento e revisão de um ícone tão 
importante para a espiritualidade cristã. 
 

25ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online ainda 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 e divulgue! 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA: Queremos preparar o devocionário da ICI 
para o de Advento 2021. A pergunta “Que face do Cristo que chega 
ao mundo você gostaria de apresentar à Igreja?” deve guiar nossa 
produção. 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: 06.09 Ana Mara Gontijo Miguez, Bruno 
Dias Oliveira  07.09 Viviane Nunes Araujo Lima 08.09 Jemima Fuentes 
Ribeiro da Silva, Miguel de Andrade Bianchi, Patrícia Wagner 
Gomes  09.09 Cristhian Bernardo do Nascimento Paiva, Cristina 
Maria Almeida Cabus 10.09 Vanessa Martins Pedro Coutto, Virginia 
Gontijo Abreu da Rosa, Yolanda Magalhães San Roman 11.09 
Samuel d’Oliveira Gomes Pereira Pádua 12.09 Eloah Pereira de 
Moraes Manoel . Um grande abraço da ICI! 

 

 


