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Tempo Comum 
12º domingo 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro Myrza  Ó vinde a mim 
Wanderley  (J. Sutton, M. Blankenship)      
   
Leitura 
 

Por verdadeira, a manhã 
vai chamando outras manhãs 
sempre radiosas que existem 
(e às vezes tarde despontam 
ou não despontam jamais) 
dentro dos homens, das coisas: 
na roupa estendida,à corda, 
nos navios chegando, 
na torre das igrejas, 
nos pregões dos peixeiros, 
na serra circular dos operários, 
nos olhos da moça que passa, tão bonita! 
A manhã está no chão, está nas palmeiras, 
está no quintal dos subúrbios, 
está nas avenidas centrais, 
está nos terraços dos arranha-céus. 
(Há muita, muito manhã 
No menino; e um pouco em mim.) 

(Thiago de Mello)  
 

Canto    Deus Velará por Ti   (HE  347) 
 
Não desanimes! Deus proverá; Deus velará por ti. 
Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. 

Deus cuidará de ti, 
Na tua dor, com todo o amor. 
Jamais te deixará; 
Deus velará por ti. 

 

Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. 
Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. 
 

Como estiveres, não temas, vem! Deus velará por ti. 
Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. 
 
Oração 
 

Reflexão Jakler Nichele 
 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto    A Cura     (Lulu Santos)   
 

Existirá, em todo porto tremulará 
A velha bandeira da vida 
Acenderá, todo farol iluminará 
Uma ponta de esperança 

E se virá, será quando menos se esperar 
Da onde ninguém imagina 
Demolirá toda certeza vã 
Não sobrará pedra sobre pedra 

Enquanto isso, não nos custa insistir 
Na questão do desejo, não deixar se extinguir 
Desafiando de vez a noção 
Na qual se crê que o inferno é aqui 

Existirá 
E toda raça então experimentará 
Para todo mal, a cura 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 

ICI NAS REDES SOCIAIS: Além do Facebook e Youtube, agora 
você também pode acompanhar nossas atividades pelo Instagram. 
O perfil da ICI é @igrejacristadeipanema. 
 

OFERTAS: A ICI continua precisando das ofertas dos membros e 
dos amigos. É com a oferta que recebemos que podemos manter a 
igreja e fazer pequenas obras e reparos. Faça sua oferta hoje 
mesmo através do BRADESCO – Ag. 0213, CC 58922-5, CNPJ 
30.124.124.747/000. Pelo Pix é mais fácil, PIX 
030.124.747/0001-12. 
 

AMIGOS DO CREI: As obras de Prevenção e Combate de Incêndio 
foram terminadas e a colaboração de todos foi fundamental. Mas 
precisamos contar com a doação de você para que o CREI possa 
atender a todas as crianças que estão voltando. Banco Santander, 
Ag. 4677, Conta Poupança: 600006928-5. Centro de 
Recuperação Infantil, CNPJ 42.531/0001-56. Pelo PIX é mais fácil 
PIX 42.136.531.0001-56 
 
 

68ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online. 2ª feira: 
Classe Paul Tillich (18h30). 4ª feira: Reuniões de Oração. Domingo: 
Celebrações (11 h). Zoom: 533 914 7003 (sem senha). Participe! 
 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  18.07 Maria Maciel De La Reza 
19.07 Anthony Araújo Lima Hood, Bruno Queiroz, Camila Andrade 
Bianchi 20.07 Diego Antônio Ferreira Villa, Frederico Carlos Porto 
Vidal e Renata Queiroz 21.07 Maria de Nazareth da Gama e Abreu. Um 
grande abraço da ICI! 

 

 


