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Prelúdio      
 
Acolhida e Abertura 
 
Coro Myrza    Maravilhoso Amor  
Wanderley (James Denton; J. W. Faustini) 

 
Leitura 
 

O cuidado entra na natureza  
e na constituição do ser humano. 
O modo-de-ser cuidado revela  
de maneira concreta como é o ser humano. 
Sem o cuidado, ele deixa de ser humano. 
Se não receber cuidado desde o nascimento até a morte,  
o ser humano desestrutura-se,  
definha, perde o sentido e morre. 
Se, ao largo da vida, não fizer com cuidado  
tudo o que empreender, acabará por prejudicar a si 
mesmo e por destruir o que estiver  à sua volta. 
Por isso o cuidado deve ser entendido 
na linha da essência humana 
(que responde à pergunta: o que é o ser humano?) 
O cuidado há de estar presente em tudo. 

 (Leonardo Boff)    
 

Canto   Renovados de Dia em Dia (Cancioneiro 108) 
                                                                                           

Ao amanhecer eu desejo renovar- me 
Tendo comunhão com meu Deus mais 
da Sua vida eu terei. 
Se alguém está em Cristo é sempre novo. 
Tudo ao redor coopera sempre para o seu renovar. 
O meu Deus é sempre novo, invocá- lo é tão bom. 
Traz renovação ao meu ser pois o próprio 
Deus habita em mim, habita em mim. 

 
Oração 
 
Evangelho    Marcos 1.29-39 
 
Reflexão Roberval Rubens 
 
Eucaristia 
 
Oração pela Comunidade e Pai Nosso     
 

Canto      Creio que Tu és a cura (Mike Guglielmucci) 
 

Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar 
Me levas pelo fogo curando todo meu ser 
 

Confio em Ti, confio em Ti 
 

Creio que Tu és a cura 
Creio que és tudo para mim 
Creio que Tu és a vida 
Creio que não há outro igual a Ti 
Jesus, eu preciso de Ti 

 

Nada é impossível para Ti, nada é impossível 
Nada é impossível para Ti 
Tens o meu mundo em Tuas mãos 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 

 
 
46ª 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! Atenção para 
as atividades que se encontram momentaneamente suspensas 
devido ao período de férias. 
 

REVISTA TEOGRAFOS: As reflexões que têm sido feitas aos 
domingos agora estão sendo disponibilizadas na página TeoGrafos. 
Acesse: teografos.hcommons.org . Também no Facebook em 
fb.com/teografos . Acesse, curta e divulgue. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 07.02 Pedro Hornemann 
08.02 Afonso José Barcelo Ferrario, Rafael Carijó Lucas 09.02 
Jorge Luís Rocha da Silva, Leonardo Costa da Silva Oliveira 
Amorim 10.02 Miguel Bonan Reis Verne 11.02 Edgard de Souza 
Nogueira, Júlio César Esteves Lopes, Pedro Vieira Veiga. Um 
grande abraço da ICI! 

 


