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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto Sobre as águas (S. Mendes) 
 

Se o sol se por e a noite chegar, Tu és quem me guia 
Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo 
 

Se o mar me submergir,  
a Tua mão me traz à tona pra respirar 
e me faz andar sobre as águas 
Tu és o Deus da minha salvação! 
És o meu dono, minha paixão, 
minha canção e o meu louvor 

 

Aleluia, Aleluia! 
 

Leitura 
 

Ninguém sabe nadar de fato antes de 
ter atravessado, sozinho, um rio largo e impetuoso, 

um braço de mar agitado. 
Michel Serres 

 

Canto Jesus no Limite (J. Rezende, E. Marchon) 
 

Eu cheguei ao limite da vida, conheci os extremos da dor, 
quis fugir, encontrar qualquer saída,  
só achei desespero num mundo morto por amor. 
 

Foi nessa hora amarga, escura e fria 
Que Jesus se fez Caminho para Deus. 

 

Hoje quero fazer deste encontro que ao meu ser trouxe revolução, 
o motivo da fé mais viva e atenta 
para o mundo que ainda espera por libertação. 
 

Oração 
 

Evangelho do Dia Mateus 14.22-33 
 

Mensagem  Marcelo Barros 
 

Interlúdio Venham à Mesa (514 HCC)  
(D. W. Hodges) 

 

Eucaristia e Pai Nosso 
 

 Que o Povo tenha em suas mãos  
o Pão da Eucaristia, pois o povo faz o pão. 

 

A terra e seu esposo, o Homem,  
produzem a Eucaristia, culto vivo do Deus vivo. 

Pedro Casaldáliga 
 

Coro Myrza   Andai com Deus 
Wanderley  (R. Rodgers, J. Mann) 

Leitura 
 

Senhor, 
rendemos-te graças pela vida dos nossos pais, 
porque nos possibilitaram nascer para a vida na terra; 
rendemos-te graças também pela vida dos nossos pais na fé 
porque nos possibilitaram nascer para a vida eterna. 
 

Neste Dia dos Pais, 
abençoa aos que estão próximos 
dá forças aos que estão distantes, 
e conforta aquele cujo pai está ausente. 
 

Abençoa igualmente a nós, filhos e filhas, para 
que nossos gestos honrem a sua memória, 
que nossos passos sigam-lhe o exemplo, 
que nossas palavras transmitam a sua sabedoria. 
 

E se porventura esse amor paterno nos faltar, 
dá-nos a consciência de que temos um Pai celestial, 
que nos ama, que nos ajuda, que nos compreende. 
 

E tu, que és Pai onipotente, onipresente e onisciente, 
compenses as limitações dos pais terrenos 
e complete o seu amor. 
 

Bendito sejas, 
Pai bondoso, Pai dos pobres, Pai de todos, 
Pai nosso que estás nos céus… 

Luiz Carlos Ramos 
Comunicações 
 

Benção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
58 ANOS DA ICI: Chegamos aos 58 anos de nossa comunidade e 
prosseguimos nas nossas programações! Ao longo dos domingos 
de agosto receberemos convidados especiais para iluminar nossa 
leitura do texto bíblico. Agradecemos amorosamente ao monge 
Marcelo Barros por sua presença na nossa comunidade neste domingo. 
 

21ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online, ainda sem previsão 
de retorno às atividades presenciais. Participe às 2as feiras da 
Classe Paul Tillich (18h30), às 4as feiras das Reuniões do Grupo de 
Oração e aos Domingos das nossas Celebrações (11 h). ID no Zoom: 
533 914 7003 (não necessita de senha). Ajude-nos sua divulgação. 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA: Queremos preparar um devocionário 
para o Advento contando com a participação plena da nossa 
comunidade. Combinamos que a pergunta “Que face do Cristo 
que chega ao mundo você gostaria de apresentar à Igreja?” deve 
guiar nossa produção. Assim, 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: 10.08 Daniel Lobo Oliveira Maciel, 
Pedro Camargo Roscio 11.08 Carlos Sant’Anna 12.08 Céfas Augusto Araújo 
Dourado, Maria Angélica Marques Gouvêa, Pedro Telles Pinto, Vera 
Maria Maranhão Carijó 13.08 Vera Storino Bueno Penteado 15.08 Eduardo 
Monteiro Wanderley, Samira Farid Ismail. Um grande abraço da ICI! 

 

 


