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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Grupo de  Suíte dos pescadores 
Petrópolis (Dorival Caymmi) 
 

Minha jangada vai sair pro mar 
Vou trabalhar, meu bem querer 
Se Deus quiser quando eu voltar do mar 
Um peixe bom eu vou trazer 
Meus companheiros também vão voltar 
E a Deus do céu vamos agradecer 
 

Adeus, adeus 
Pescador não se esqueça de mim 
Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego 
Pra não ter tempo ruim 
Vou fazer sua caminha macia 
Perfumada de alecrim 

 
Leitura 
 

Assim como do fundo da música brota uma nota 
que enquanto vibra cresce e se adelgaça 
até que noutra música emudece, 
brota do fundo do silêncio outro silêncio,  
aguda torre, espada, e sobe e cresce e nos suspende 
e enquanto sobe caem recordações, esperanças, 
as pequenas mentiras e as grandes, 
e queremos gritar e na garganta o grito se desvanece: 
desembocamos no silêncio onde os silêncios emudecem. 

Octavio Paz Lozano 
 

Oração 
 
Leitura Bíblica Mateus 13.31-33,44-52 
 
Mensagem Luciana Mano 
 
Coro Myrza Cordeiro de Deus  
Wanderley (Twila Paris) 
 
Eucaristia  
 
Leitura 

O coração do homem é muito parecido com o mar, 
ele tem suas tempestades, suas marés e suas profundezas; 

ele tem suas pérolas também. 
Vincent van Gogh 

Canto  O céu 
 (Marisa Monte, Nando Reis) 
 

O céu vai tão longe está perto 
O céu fica em cima do teto 
O céu tem as quatro estações 
Escurece de noite, amanhece com o sol 
 

O céu serve a todos 
O céu ninguém pode pegar 
O céu cobre a terra e a lua 
Entra dentro do quarto, rua do avião 
 

Dentro do universo mora o céu 
 

O céu pára-quedas e saltos 
O céu vai do chão para o alto 
O céu sem começo nem fim 
Para sempre serei seu fã 
 

Olhai pro céu, olhai pro chão 
 

Comunicações 
 

Benção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
19ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Ainda não temos previsão 
sobre o retorno de nossas atividades presenciais. Por isso, 
contamos com você nas nossas atividades online: 2ª feira, 
18h30 – Classe Paul Tillich. 4ª feira – Reuniões do Grupo 
de Oração. Domingos, 11h – Celebrações ao vivo. Nosso ID 
no Zoom é 533 914 7003 e não necessita de senha. 
 

CLASSSE PAUL TILLICH: Nossa classe Paul Tillich está 
desenvolvendo o tema “Narrativas teológicas sobre o mal 
e a morte” com a seguinte agenda: 1. Morrências e males 
em tempos de coronavírus: desafios para a teologia. 
2.Três variações do mal no judaísmo e cristianismo: 
teodiceia, teopatia e teo-revolta. 3. Quatro variações 
teológicas da morte: desnaturalização da morte; sheol; 
morte de pró-existência; ecocídios.  
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 26.07 (hoje) Maria da Penha 
Mello Ferrari 27.07 Maria Elisa Hamacher, Maria Neide 
Ferreira Leite 28.07 Angela do Nascimento Carvalho, Rafaela 
Imbuzeiro Duarte Bodstein, Rosana Montenegro Martins da 
Silva 29.07 Fátima Maria Mendes Nogueira, Flávia de 
Macedo Amaral 30.07 Ana Julia Mures Esteves Lopes, 
Fernando Vitor Penteado Gonçalves, José Alouysio Chaves 
31.07 Bruno Hamacher Attaderno. Um grande abraço da ICI! 

 

 


