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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto As bem aventuranças (Sergio Lopes) 
 

Leitura 
 

O critério determinante da ortodoxia do crente no 
Deus de Jesus está no compromisso e na seriedade 

com que se empenha em aliviar o sofrimento 
humano. Mede-se igualmente, pelo empenho em 

conseguir que aqueles que se encontram conosco na 
vida se sintam mais felizes por ter nascido. [...] 

Quando se trata da ortodoxia da fé em Deus, mais 
importante e acima das verdades de nosso saber está 

a humanização de nosso comportamento. 
(José Maria Castillo) 

 

Canto Cada Instante (Cancioneiro 113) 
 (S. P. M. Pimenta) 
 

Cada instante contigo, Senhor, 
Que passo a Teus pés eu sou mais feliz 
 

Cada instante contigo, Jesus, 
É paz em minh’alma, suave harmonia 
No Teu grande amor 

 

Oração 
 

Leitura Bíblica   Mateus 5.1-12 
 

Reflexão  Jakler Nichele 
 

Canto Encontrei-me 
 (Eurico Marchon, Jonas Rezende) 
 

Encontrei-me na busca de Deus, descobri o que é libertação 
Vi que as sendas da terra e dos céus marcam encontro no meu coração. 
 

Confirmei que é o sentido da Vida: a verdade que nos revelou 
Pois p’ra Deus não há busca perdida. Dele é Lei: procurou, logo achou! 
 

Agora sinto que proclamar alegrias que são vida e luz 
É nossa missão e a o mundo anunciar: só há um caminho, e este é Jesus. 

 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Adormeci e sonhei que a vida era alegria;  
despertei e vi que a vida era serviço;  

servi e vi que o serviço era uma alegria. 
(Rabindranath Tagore) 

 

Grupo de Petrópolis        O que é? O que é? (Gonzaguinha) 
  

Eu fico com a pureza da resposta das crianças 
É a vida, é bonita e é bonita 
 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz 
Cantar e cantar e cantar  
A beleza de ser um eterno aprendiz 
Ah meu Deus!  
Eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será 
Mas isso não impede que eu repita 
É bonita, é bonita e é bonita 

 

E a vida, e a vida o que é? diga lá, meu irmão 
Ela é a batida de um coração 
Ela é uma doce ilusão. Êh! Ôh! 
E a vida, Ela é maravida ou é sofrimento? 
Ela é alegria ou lamento? 
O que é? O que é? meu irmão 
 

Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo 
É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo 
Há quem fale que é um divino mistério profundo 
É o sopro do criador numa atitude repleta de amor 
Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver 
Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer 
Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé 
Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser 
 

Sempre desejada por mais que esteja errada 
Ninguém quer a morte só saúde e sorte 
E a pergunta roda e a cabeça agita 
 

Eu fico com a pureza da resposta das crianças 
É a vida, é bonita e é bonita 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
34ª 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 e 
divulgue as nossas atividades! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 09.11 Carlos Fernandes Fuentes 
de Araújo, Elizabeth Sarmento Costa, João Vicente Martins 
Emerick Marchon 10.11 Bruno Batista Freixo, Nina Sichinel 
Martins Chávarry 12.11 Joao Paulo Lessa Pellegrini, Maria Isabel 
Araújo Lima Duque Estrada 13.11 Andréa Maciel de La Reza 14.11 
Marcus Reis Pinheiro, Severino Flávio Dantas Guerra Barretto, 
Tomás Choqueta Toledo de Arruda. Um grande abraço da ICI! 

 

 


