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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro Myrza      Give me that old time religion 
Wanderley (E. B. Lund) 
 

Leitura 
 

Todas as manhãs junto ao nascente dia ouço a minha voz-banzo, 
âncora dos navios de nossa memória. 
E acredito, acredito sim que os nossos sonhos protegidos 
pelos lençóis da noite ao se abrirem um a um 
no varal de um novo tempo escorrem as nossas lágrimas 
fertilizando toda a terra onde negras sementes resistem 
reamanhecendo esperanças em nós. 

(Conceição Evaristo) 
 

Canto Seu nome é Jesus Cristo  
 

Seu nome é Jesus Cristo e passa fome 
E grita pela boca dos famintos 
E a gente quando vê passa adiante 
Às vezes pra chegar depressa à igreja 
Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa 
E dorme pelas beiras das calçadas 
E a gente quando vê aperta o passo 
E diz que ele dormiu embriagado 

Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto 
E vive mendigando um subemprego 
E a gente quando vê, diz: “é um à toa 
Melhor que trabalhasse e não pedisse” 
Seu nome é Jesus Cristo e está banido 
Das rodas sociais e das igrejas 
Porque d’Ele fizeram um Rei potente 
Enquanto Ele vive como um pobre 
 

Entre nós está e não o conhecemos 
Entre nós está e nós o desprezamos 

 

Seu nome é Jesus Cristo e está doente 
E vive atrás das grades da cadeia 
E nós tão raramente vamos vê-lo 
Dizemos que ele é um marginal 
Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento 
Por um mundo de Amor e de Justiça 
Mas logo que contesta pela Paz 
A ordem o obriga a ser de guerra 

Seu nome é Jesus Cristo e é difamado 
E vive nos imundos meretrícios 
Mas muitos o expulsam da cidade 
Com medo de estender a mão a ele 
Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem 
E vive neste mundo ou quer viver 
Pois pra Ele não existem mais fronteiras 
Só quer fazer de todos nós irmãos 

 

Oração  Lucilene Mendes 
 

Evangelho    Mateus 25.31-46 
 

Reflexão  Henrique Vieira & Viviane Fernandes 
 

Canto   A excelência do amor (HE 394) [1ª, 2ª e 4ª estr.] 
 

Qual o adorno desta vida? É o amor. É o amor. 
Alegria é concedida, pelo amor, pelo amor. 
É benigno, é paciente, não se torna maldizente, 
não se torna maldizente este meigo amor. 
 

Com suspeitas não se alcança vero amor; vero amor 
Onde houver desconfiança, ai do amor! Ai do amor! 
Pois amemos a verdade: onde reina a falsidade, 
onde reina a falsidade não perdura o amor. 

 

Ó cristão, ao teu vizinho mostra amor; mostra amor! 
O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. 
O supremo Deus nos ama; Cristo para o céu nos chama 
Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor! Amém. 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

O não ouvir é a tendência a permanecer  
num lugar cômodo e confortável daquele  

que se intitula poder falar sobre os Outros,  
enquanto esses Outros permanecem silenciados. 

(Djamila Ribeiro) 
 

Canto         Gente Humilde (Cancioneiro 96) 
 (C. Buarque, T. Jobim, V. de Moraes, J. Rezende, A. Berreldi) 
 

Tem certos dias em que eu penso em minha gente 
E sinto assim todo o meu peito se apertar 
Porque parece que acontece de repente 
Feito um desejo de eu viver sem me notar 
Igual a como quando eu passo no subúrbio 
Eu muito bem vindo de trem de algum lugar 
E aí me dá como uma inveja dessa gente 
Que vai em frente sem nem ter com quem contar 
 

São casas simples com cadeiras na calçada 
E na fachada escrito em cima que é um lar 
Pela varanda flores tristes e baldias 
Como a alegria que não tem onde encostar 
E aí me dá uma tristeza no meu peito 
Feito um despeito de eu não ter como lutar 
E eu que não creio peço a Deus por minha gente 
É gente humilde que vontade de chorar 

  
Reconhecemos, revisando nossa vida, 
As alegrias que hoje explodem dentro em nós, 
A realidade de que em toda a dura lida, 
Temos certeza de que nunca estamos sós. 
O nosso Deus é o Pai de toda a providência 
E o sim divino sempre anula nossos nãos; 
Quem for cristão tem como herança a consciência 
De ser guiado pelas poderosas mãos. 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
36ª 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! 
 

CALENDÁRIO LITÚRGICO: Neste domingo encerramos um 
ciclo do calendário litúrgico. Já a partir do próximo domingo, 
iniciamos uma nova jornada com o tempo do Advento, sendo 
guiados pelo Evangelho de Marcos. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 22.11 Anderson Amaral 26.11 
Liriam Esteves Ludovino, Tiago de Mello e Souza Andrade 27.11 
Enilde Maciel, Gabriela Sichinel Silva Chavarry Um grande 
abraço da ICI! 

 


