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Tempo Comum 
13º domingo 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro Myrza       Maravilhoso olhar (HA 190) 
Wanderley      (J. Sutton, M. Blankenship)      
   
Leitura 
 

Poema do Amigo Aprendiz 

 

    Quero ser o teu amigo. 
    Nem demais e nem de menos. 
    Nem tão longe e nem tão perto. 
    Na medida mais precisa que eu puder. 
    Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida, 
    Da maneira mais discreta que eu souber. 
    Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar. 
    Sem forçar tua vontade. 
    Sem falar, quando for hora de calar. 
    E sem calar, quando for hora de falar. 
    Nem ausente, nem presente por demais. 
    Simplesmente, calmamente, ser-te paz. 
    É bonito ser amigo, mas confesso: é tão difícil aprender! 
    E por isso eu te suplico paciência. 
    Vou encher este teu rosto de lembranças, 
    Dá-me tempo de acertar nossas distâncias 

(Fernando Pessoa) 
  

 

Canto            Amizade se faz a caminho (Beatles/ MPB4) 
       

Oração 
 

Reflexão Edson Fernando de Almeida 
 

Canto         O amigo (Sérgio Lopes) 
 

O amigo que eu encontrei me surpreendeu 
Quando todos me deixaram, Ele me acolheu 
E sarou minhas feridas, das algemas me livrou 
Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou 
 

Lhe falei do meu passado e me perdoou 
Isso teve um alto preço que Ele já pagou 
Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas 
E uma dessas muitas vidas era eu 
 

Quem nesse mundo amor tão grande pode ter 
De entregar a própria vida sem temer? 
Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz 
Pagando pelos erros que não cometeu? 
 

E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez 
E sem ressentimento oferecer perdão 
Quem pode ser melhor amigo que o Senhor 
Que pelo servo a própria vida renunciou? 
Quem pode ser melhor amigo que o Senhor 
Que pelo servo a própria vida renunciou? 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto    Canção da América  (F. Brant, M. Nascimento) 
 

Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves 
Dentro do coração assim falava a canção que na América ouvi 
Mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir 
Mas quem ficou, no pensamento voou 
Com seu canto que o outro lembrou 
E quem voou, no pensamento ficou 
Com a lembrança que o outro cantou 
 

Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito 
Mesmo que o tempo e a distância digam "não" 
Mesmo esquecendo a canção o que importa é ouvir 
A voz que vem do coração 

Pois seja o que vier venha o que vier  
Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar 
Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

ATENÇÃO AMIGOS 

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 segue precisando das ofertas dos membros e dos 
amigos. É com sua oferta que podemos manter a igreja e fazer 
pequenas obras de reparos. Faça sua oferta hoje mesmo! 
Bradesco, Ag. 0213, CC 58922-5, CNPJ 30.124.124.747/0001-12. 
Pelo Pix é mais fácil. PIX 030.124.747/0001-12. 
 

AMIGOS DO CREI: As obras de Prevenção e Combate de Incêndio 
foram concluídas e a colaboração de todos foi fundamental e nós 
agradecemos. Mas precisamos contar com a sua doação 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 42.136.531/0001-56. Pelo Pix é mais 
fácil PIX 42.136.531.0001-56 
 

69ª 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: 25.07 Danielle Nunes Millan 
26.07 Maria da Penha Mello Ferrari 27.07 Maria Elisa Hamacher, 
Maria Neide Ferreira Leite 28.07 Angela do Nascimento Carvalho, 
Rafaela Imbuzeiro Duarte Bodstein, Rosana Montenegro Martins da 
Silva 29.07 Fátima Maria Mendes Nogueira, Flávia Macedo Amaral 
30.07 Ana Júlia Mures Esteves Lopes, Fernando Vitor Penteado 
Gonçalves, José Alouysio Chaves 31.07 Bruno Hamacher Attademo. 
Um grande abraço da ICI! 

 

 


