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Prelúdio      
 
Acolhida e Abertura 
 
Leitura 
 

Vida verdadeira é como a água: 
Em silêncio se adapta ao nível inferior, 
Que os homens desprezam. 
Não se opõe a nada, 
Serve a tudo. 
Não exige nada, 
Porque sua origem é da Fonte Imortal. 
O homem realizado não tem desejos de dentro, 
Nem tem exigências de fora. 
Ele é prestativo em se dar 
E sincero em falar, 
Suave no conduzir, 
Poderoso no agir. 
Age com serenidade. 
Por isto é incontaminável. 

(Tao Te Ching, Poema 8)    
 

Canto Canção dos herdeiros (Cancioneiro 43) 
 (Arlindo Moniz)    
  

Não importa de onde venhas, meu irmão! 
Nossa casa será tua, será teu meu coração! 
Tomarás do nosso vinho, comerás do nosso pão! 
Não importa de onde venhas, meu irmão! 

 
Nosso Pai fez esse mundo p’ra nós todos. 
Todos nós somos herdeiros desse chão. 
Quem se diz dono da terra e não trabalha 
não comunga os ideais de um bom cristão.   
 
Eu também me desgarrei p’ra outras terras. 
Sepultei a minha alma e o coração. 
Mas um dia me encontrei e estou aqui 
Convidando todos vós à Comunhão.   

 
Oração    
               
 

Evangelho    João 1.43-51 
 
 

Reflexão  Jakler Nichele 

Eucaristia 
 
Oração pela Comunidade e Pai Nosso     
 
Canto   O céu  
              (Marisa Monte, Nando Reis) 
 

O céu vai tão longe está perto 
O céu fica em cima do teto 
O céu tem as quatro estações 
Escurece de noite, amanhece com o sol 
 
O céu serve a todos 
O céu ninguém pode pegar 
O céu cobre a terra e a lua 
Entra dentro do quarto, rua do avião 
 
Dentro do universo mora o céu 
 

O céu pára-quedas e saltos 
O céu vai do chão para o alto 
O céu sem começo nem fim 
Para sempre serei seu fã 
 

Olhai pro céu, olhai pro chão 
 
Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
43ª 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! Atenção para as 
atividades que se encontram momentaneamente 
suspensas devido ao período de férias. 
 

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: 18.01 Ana Paula 
Nogueira 21.01 Luiz Carlos Cardoso Valdez 23.01 Lúcia 
Maria Sá Antunes Costa, Solange Maria de Oliveira 
Roxo. Um grande abraço da ICI! 

 

 


