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Prelúdio      
 
Acolhida e Abertura 
 
Coro Myrza  Wanderley   Ó Vinde a mim (M. Blankenship)      
 
Leitura    
 

Bom pastor de nossas vidas assista-me no caminho 
Nas cruzes doloridas jamais me deixe sozinho 
Tua presença densa e forte espanta as ameaças 
Mostra-me agora um norte, Dá-me paz e muitas graças 
Estenda tua mão segura ao cruzar o vale profundo, 
Tua água limpa pura sacia a alma e o mundo 
A promessa de verde campina me encheu de contentamento. 
É como a estrela matutina que alegra o firmamento. 
Tudo é paz e harmonia, ninguém se sobressalta. 
Tua presença me sacia, contigo nada me falta 

 

Canto  O Bom Pastor (HE 302) 
 

Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar; 
Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. 
 

Confiando no Senhor e fruindo o seu amor, 
Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. 

 

Quero o Salvador comigo porque fraca é minha fé; 
Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. 
 

Quero o salvador comigo, dia a dia em meu viver; 
Através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer. 
 

Quero o Salvador comigo, sábio Guia e Bom Pastor, 
Nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor. 

 
Oração 
 

Evangelho    João 10.11-18 
 

Reflexão     Jakler Nichele 
 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Quando o rebanho se une, 
o leão vai deitar com fome. 

(Provérbio Africano) 

Canto  Pra quando você voltar  (Leoni/ Herbert Viana) 
 

Quando o sol de cada dia entrar 
Chamando por você querendo te acordar 
Vai ter sempre alguém pra receber 
Dizer pra esperar você já vai chegar 
 

Alguém pra olhar a casa 
E alguém que regue o seu jardim 
Você já vai voltar 
 

E como é normal acontecer 
Se num entardecer a dor te visitar 
Vai ter sempre alguém pra socorrer 
Fazer o seu jantar, dormir no seu sofá 
 

Enquanto a noite passa 
Por mim eu rego o seu jardim 
Você já vai voltar 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 

 
Continuamos recendo doações para esta obra. Banco 
Santander, Ag. 4677, Conta Poupança: 600006928-5. 
Centro de Recuperação Infantil, CNPJ:  42.136.531.0001-56 
 

57ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online. 
2s feira: Classe Paul Tillich (18h30). 4ª feira: Reuniões de 
Oração. Domingo: Celebrações (11 h). ID no Zoom: 533 914 
7003 (sem senha). Participe! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 25.04 Alberto Oliveira 
29.04 Lêda Regina Maria Maia de Cerqueira e Souza, Paulo 
Edson de Souza Jr. 01.05 Rene Martins Gerdes Filho, Sergio 
Meirelles Pena. Um grande abraço da ICI! 

 

 


