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Prelúdio      
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro Myrza   Inútil Foi 
Wanderley    (A. C. Antunes; arr. B. Malafaia) 
 

Leitura 
 

A única coisa que importa é colocar em prática, com 
sinceridade e seriedade, aquilo em que se acredita. 

(Dalai Lama) 
 

O homens deviam ser o que parecem ou,  
pelo menos, não parecerem o que não são. 

(William Shakespeare) 
 

Canto  Que Estou Fazendo se Sou Cristão (Cancioneiro 107) 
 

Que estou fazendo se sou cristão se Cristo deu-me total perdão?  
Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. 
Meu Cristo veio pra nos remir, o homem todo, sem dividir: 
Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. 
  

Há muita fome no meu país há tanta gente que é infeliz, 
Há criancinhas que vão morrer há tantos velhos a padecer. 
Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler:  
Nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. 
  

Que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me total perdão?  
Há muitos pobres sem lar, sem pão, Há muitas vidas sem salvação.  
Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar 
Que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. 

 

Oração 
 

Canto     Jesus Amigo (E. Marchon e J. Rezende) 
 

Evangelho    João 15.1-8 
 

Reflexão     Alexandre Cabral 
 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto    Epitáfio  (S. Britto, arr. A. Berreldi) 
 

Devia ter amado mais, ter chorado mais.  
Ter visto o Sol nascer 
Devia ter arriscado mais e até errado mais.  
Ter feito o que eu queria fazer 
Queria ter aceitado as pessoas como elas são 
Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração 

O acaso vai me proteger  
enquanto eu andar distraído 
O acaso vai me proteger  
enquanto eu andar 

 

Devia ter complicado menos, trabalhado menos.  
Ter visto o Sol se pôr 
Devia ter me importado menos com problemas pequenos. 
Ter morrido de amor 
Queria ter aceitado a vida como ela é 
A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier 
 

Devia ter complicado menos, trabalhado menos. 
Ter visto o sol se pôr 
 

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 
 

58ª 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: 03.05 Lucca Nogueira 
Czmarka, Pedro Augusto Rizzo 06.05 Eurico Marchon Neto, 
Margaret Wright de Alencar 07.05 Roberto da Costa Lima 
08.05 Mozart João de Noronha Melo, Sergio de Oliveira 
Villela. Um grande abraço da ICI! 

 

 


