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Prelúdio      
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto      Um Vaso Novo (Cancioneiro 57) 
 

Eu quero ser, Senhor amado 
Como um vaso nas mãos do oleiro. 

 

Quebra a minha vida e faze-a de novo 
Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. 

 

Como Tu queres,  Senhor amado 
Tu és o oleiro, e eu o vaso. 

 

Leitura 
 

Creio que a pessoa que teve mais experiência de 
privações consegue enfrentar problemas com mais 

firmeza que a pessoa que nunca passou por sofrimento. 
Portanto, visto por esse ângulo, um pouco de sofrimento 

pode ser uma boa lição para a vida. 
 (Dalai Lama)   

 

Canto    O Grão (Cancioneiro 09)  
 

Se o grão não morrer debaixo da terra, 
não virá a espiga alegrar a mesa. 
Se o grão resistir ao vento e à chuva, 
não terá o vinho o vigor da uva. 
Se o grão não morrer na mó do moinho, 
o corpo estará cada vez mais sozinho. 
Se o grão se entregar à força do pão, 
convívio haverá na ressurreição.  

.                                                                                       
Oração 
 

Evangelho    Marcos 8.31-38 
 

Reflexão Alcio Braz 
 

Canto  Oração a Jesus (HE 101) [1ª e 4ª estrofes] 
 

Dirijo a ti, Jesus, minha oração, 
Eu sei que tudo vês no coração:  
A ti venho adorar, E graça suplicar,  
oh! Vem me abençoar, vem já, meu Deus. 
 

Atende, ó meu Jesus, Minha oração, 
Que humilde sobe a ti, com gratidão; 
Tu és meu mediador, meu rei e salvador; 
Que sempre em teu amor possa eu viver! 

 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 

Canto Enquanto houver sol (Titãs/Sérgio Britto) 
 

Quando não houver saída, quando não houver mais solução 
Ainda há de haver saída 
Nenhuma ideia vale uma vida 
 

Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão 
Ainda há de haver esperança 
Em cada um de nós algo de uma criança 
 

Enquanto houver Sol, enquanto houver Sol 
Ainda haverá 
Enquanto houver Sol, enquanto houver Sol 
 

Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção 
A sós ninguém está sozinho 
É caminhando que se faz o caminho 
 

Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor 
Ainda há de haver desejo 
Em cada um de nós aonde Deus colocou 

   

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 

 
49ª 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! 
 

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: 28.02 Michelle Costa de 
Oliveira, Raphael Nogueira Filho 06.03 Lya Costa da Silva. Um 
grande abraço da ICI! 

 


