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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro Myrza       Eu Preciso de Jesus 
Wanderley        (E. Smith, O. Skillings, trad. Z. Consuelo)      
   

Leitura 
 

Discriminar nossas irmãs e irmãos  
que são lésbicas ou gays com base em 

sua orientação sexual,  para  mim, é totalmente  
inaceitável e injusto quanto o Apartheid sempre foi. 

(Desmond Tutu) 
 

Canto   Eu só peço a Deus     (León Gieco / Raul Ellwanger) 
 

Eu só peço a Deus 
Que a dor não me seja indiferente 
Que a morte não me encontre um dia 
Solitário sem ter feito o que eu queria 
 

Eu só peço a Deus 
Que o futuro não me seja indiferente 
Sem ter que fugir desenganado 
Pra viver uma cultura diferente 
 

Eu só peço a Deus 
Que a injustiça não me seja indiferente 
Pois não posso dar a outra face 
Se já fui machucado brutalmente 
 

Eu só peço a Deus  
Que o engano me seja indiferente 
Se um traidor pode mais que alguns  
que esses não esqueçam facilmente 
 

Eu só peço a Deus 
Que o engano não seja indiferente 
Se um traidor pode mais que alguns 
Que esses não esqueçam facilmente 
 

Eu só peço a Deus 
Que a guerra não me seja indiferente 
é um monstro grande e pisa forte  
toda a pobre inocência do povo 
 

Oração 
 

Evangelho    Marcos 5.21-43 

Reflexão      André Musskopf 
 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto  Da maior liberdade  (Gonzaguinha) 
 

Já não basta esse dia após dia 
Que é um peso constante sobre as costas da gente 
Nesse tempo doente à solta nas ruas 
Colocando nas faces esse ar descontente 
Já não basta a descrença e a desconfiança 
Acabando com nossa esperança de felicidade 
Já não basta a pressão dessa falsa moral 
Encobrindo os atos de imoralidade 
 

Ah, por favor, meu menino 
Não venha também me prender a cabeça, as pernas e braços 
Eu te amo e este amor eu declaro e grito e proclamo 
De peito bem limpo, de peito lavado 
Não preciso provar, pois sei bem o que sou 
E tintim por tintim dos meus traços e passos 
Eu cansei dessas velhas promessas 
Dessas velhas palavras e cansados ditados 
 

Já não basta esta coisa rolando aí fora 
Nos castrando com garras e dentes 
Nos forçando a viver tão somente de meias verdades 
O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito 
O que é ser, profundamente, uma pessoa da maior liberdade 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
CAMPANHA - OBRA DE COMBATE A INCÊNCIO: Continuamos 
recendo doações para esta obra. Banco Santander, Ag. 4677, Conta 
Poupança: 600006928-5. Centro de Recuperação Infantil, CNPJ: 
42.136.531.0001-56 
 

65ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online. 2ª feira: 
Classe Paul Tillich (18h30). 4ª feira: Reuniões de Oração. Domingo: 
Celebrações (11 h). ID no Zoom: 533 914 7003 (sem senha). Participe! 
 

ICI NAS REDES SOCIAIS: Além do Facebook e Youtube, agora 
você também pode acompanhar nossas atividades pelo Instagram. 
O perfil da ICI é @igrejacristadeipanema. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 27.06 Luna Terra Naquele 
28.06 Cristina Campos Villaça, Lizette de Ávila Pinhão e Maria Luísa 
Miranda Fernandes 01.07 Pedro Temporal Carijó, Sabrina Alvernaz 
Silva Cabral 02.07 Bruno Florentino Migues de Mello 03.07 Luisa 
Mello Mattos de Castro Costa. Um grande abraço da ICI! 

 

 


