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• Mês da Bíblia • 
• Primavera • 

 

 

Prelúdio Quinze Flores (S.A. Gomes) 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto A Primavera (Cancioneiro 80) 
 (cânone húngaro e adapt. Jonas Rezende) 
 

Doce canto vem no ar com a primavera, 
flores lindas vão chegar com a primavera: 
lírios, dálias, alecrins, violetas e jasmins! 
O sol vai brilhar! Passarinhos vão cantar com a primavera. 
 

Sinto eterna dentro em mim bela primavera, 
como é bom viver assim com a primavera: 
cravos, rosas, alecrins, violetas e jasmins! 
O sol vai brilhar! Cristo sempre em mim fará bela primavera! 

 

Leitura 
Renova-te. Renasce em ti mesmo. 

Multiplica os teus olhos, para verem mais. 
Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. 

Destrói os olhos que tiverem visto. 
Cria outros, para as visões novas. 

Destrói os braços que tiverem semeado, 
Para se esquecerem de colher. 

Sê sempre o mesmo. Sempre outro.  
Mas sempre alto. Sempre longe. E dentro de tudo. 

(Cecília Meireles) 
 

Canto Tu és fiel, Senhor (HCC 25) 
 (T.O. Chisholm, J.L. Sutton, L.S. Bueno, H.G. Silva, W.M. Runyan) 
 

Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, 
Todo poder aos teus filhos darás. 
Nunca mudaste, tu nunca faltaste: 
tal como eras, tu sempre serás. 
 

Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, 
Dia após dia, com bênçãos sem fim. 
Tua mercê me sustenta e me guarda; 
tu és fiel, Senhor, fiel a mim. 

 

Flores e frutos, montanhas e mares, 
Sol, lua, estrelas no céu a brilhar: 
Tudo criaste na terra e nos ares. 
Todo o universo vem, pois, te louvar! 

 

Oração 
 

Leitura Bíblica Mateus 6.25-30 
 

Mensagem Alexandre Cabral 
 

Coro Myrza Cristo, Senhor 
Wanderley (B. Red, R. Courtney, J. Sutton) 

Eucaristia e Pai Nosso 
 

Enquanto há primavera, esta primavera natural, 
prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, 
que dão beijinhos para o ar azul. Escutemos estas vozes 
que andam nas árvores, caminhemos por estas estradas 

que ainda conservam seus sentimentos antigos (...) 
Tudo isto para brilhar um instante, apenas, para ser 

lançado ao vento, — por fidelidade à obscura semente,  
ao que vem, na rotação da eternidade.  

Saudemos a primavera, dona da vida — e efêmera. 
(Cecília Meireles) 

 

Canto Drão (Giberto Gil) 
 

Drão. O amor da gente é como um grão 
Uma semente de ilusão 
Tem que morrer pra germinar 
Plantar nalgum lugar, ressuscitar no chão 
Nossa semeadura  
Quem poderá fazer aquele amor morrer! 
Nossa caminhadura 
Dura caminhada Pela noite escura 
 

Drão. Os meninos são todos sãos 
Os pecados são todos meus 
Deus sabe a minha confissão 
Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há 
de haver mais compaixão 
Quem poderá fazer aquele amor morrer 
Se o amor é como um grão! 
Morrenasce, trigo. Vivemorre, pão...  Drão 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
MÊS DA BÍBLIA E PRIMAVERA: Neste mês de setembro daremos 
destaque ao 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. 
 

27ª 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: Nosso devocionário para o Advento de 
2021 será guiado pela pergunta “Que face do Cristo que chega ao 
mundo você gostaria de apresentar à Igreja?” Todos que 
desejarem podem produzir textos ou poesias de até 500 palavras 
e enviar para icimidia@gmail.com até 15 de outubro. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 22.09 Manuel Ferreira da Costa 23.09 
Izabel Christina de Alcântara Figueiredo 25.09 Ana Carolina Giordani 
Duarte, Juliana de Barros Costa 26.09 Carlos Diego Crisóstomo 
Lima, Eula Maciel Cockell. Um grande abraço da ICI! 

 

 


