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ADVENTO 
3º Domingo 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Grupo de             Não há lugar 
Petrópolis  (Don Krueger) 
 

Leitura 
 

Vou mostrando como sou 
E vou sendo como posso 

Jogando meu corpo no mundo 
Andando por todos os cantos 

E pela lei natural dos encontros 
Eu deixo e recebo um tanto 

E passo aos olhos nus 
Ou vestidos de lunetas 

Passado, presente 
Participo sendo o mistério do planeta 

(Antonio  Pires & Luis Glavão) 
 
Canto Deus está aqui (Cancioneiro 29) 
 

Deus está aqui, 
Tão certo como o ar que eu respiro, 
Tão certo como o amanhã que se levanta, 
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. 
 

Deus está em ti... 
Deus está em nós... 

 
 

Oração  Elizete dos Santos 
 

Evangelho   Lucas 2.1-7    
 

Reflexão Alexandre Cabral 
 

Canto Dor e confiança (Allan Filho) 
 

Pés descalços, mãos marcadas 
Moradores das calçadas 
Esquecidos com a própria noite 
Rosto triste, olhar tão raro 
Na esperança de um amparo 
O silêncio mostra a própria dor 
 

Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar 
Preciso ter olhos de ver e mão de ajudar 
E amar como ele amou 

Pés descalços mãos marcadas 
Jesus Cristo nas calçadas 
Esquecido como a própria noite 
Rosto triste olhar tão raro 
Na esperança de um amparo 
O silêncio mostra a própria dor 
 

Pés descalços mãos marcadas 
Jesus Cristo nas calçadas 
Esquecido como a própria noite 

 

Eucaristia Ana e Neno 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Aqui fora de perigo 
Agora dentro de instantes 

Depois de tudo que eu digo 
Muito embora muito antes 

O melhor lugar do mundo é aqui e agora 
(Gilberto Gil) 

 
Canto         No humilde presépio (HE 14) 
 

No humilde presépio, sem ter nada seu 
Jesus pobrezinho, sem teto nasceu. 
Os céus, estrelados, fulgentes de luz, 
Visitam o meigo e divino Jesus. 
 

Desejo a teu lado viver, meu Senhor, 
Amar-te e servir-te, Jesus, Salvador. 
A teus pequeninos vem sempre guardar 
Fazendo-nos todos contigo morar. Amém. 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
39ª 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! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 14.12 Jakler Nichele Nunes 
15.12 Maria Luiza de Mello e Souza 17.12 Amaury Costa 18.12. Nina 
Sulamita Maatouk, Rigoberto Santos de Moraes. Um grande 
abraço da ICI! 

 

 


