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ADVENTO 
1º Domingo 

 

Ação de Graças 
 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Grupo de      Calmo, sereno e tranquilo 
Petrópolis (I. C. Borges) 
 

Calmo, Sereno e tranquilo sinto descanso neste viver 
Isto devo a um amigo e só por ele eu pude obter 

 

Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador 
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus 

 

Triste foi sua história levado à cruz sem pecado algum 
Só porque me amou; morreu por mim e não hesitou 

 

Leitura 
 

Deus é alegria.  
Uma criança é alegria.  
Deus e uma criança têm isso em comum:  
ambos sabem que o universo é uma caixa de brinquedos. 
Deus vê o mundo com os olhos de uma criança.  
Está sempre à procura de companheiros para brincar. 

 (Rubem Alves) 
 

Canto Como Agradecer 
 (A. Crouch; J. F. Spann, J. F. de Alencar) 
 

Como agradecer pelo bem que tens feito a mim? 
Que vem demonstrar  
Quanto amor Tu tens, ó Deus, por mim. 
As vozes de milhões de anos não poderiam expressar. 
A gratidão do meu pequeno ser que só pertence a Ti. 

 

A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, 
A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. 
Com seu sangue salvou-me, se poder restaurou-me 
A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. 
 

Quero viver, aqui para adorar-Te meu Senhor 
E se surgir um louvor ao calvário, seja sim 

 

Oração 
 

Evangelho    Lucas 17.11-19 
 

Reflexão  Alexandre Cabral 
 

Canto Nas estrelas (Cancioneiro 01) 
 

Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. 
Deus domina sobre terra e mar, tudo ele é pra mim. 
Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. 
Cristo veio para nos salvar. Tudo ele é pra mim. 
 

Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. 
Descobri, então, que Deus não vive  
longe lá no céu sem se importar comigo. 
 

Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar. 
Ajudando-me a caminhar; tudo ele é pra mim. 

Eucaristia Luciana Mano 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Agora temos um Deus criança e não um Deus,  
juiz severo de nossos atos e da história humana.  

Que alegria interior sentimos quando pensamos que  
seremos julgado por um Deus criança.  

Mais que nos condenar,  
quer conviver e se entreter conosco eternamente. 

(Leonardo Boff) 
 

Canto         Gracias a la vida (M. Sosa) 
 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
 

Me dio dos luceros, que cuando los abro, 
Perfecto distingo lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado 
Y en las multitudes el hombre que yo amo 
 

Me ha dado el oido que en todo su ancho 
Graba noche y dia, grillos y canarios, 
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos, 
Y la voz tan tierna de mi bien amado 
 

Me ha dado el sonido y el abecedario; 
Con el las palabras que pienso y declaro: 
Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando 
La ruta del alma del que estoy amando 
  

Me ha dado la marcha de mis pies cansados; 
Con ellos anduve ciudades y charcos, 
Playas y desiertos, montanas y llanos, 
Y la casa tuya, tu calle y tu patio 
 

Me dio el corazon que agita su marco 
Cuando miro el fruto del cerebro humano, 
Cuando miro al bueno tan lejos del malo, 
Cuando miro al fondo de tus ojos claros 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
37ª 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! 
 

CALENDÁRIO LITÚRGICO: Neste domingo abre-se um novo 
ciclo do calendário litúrgico. O Evangelho que trará as luzes 
para a nossa caminhada será o Evangelho de Marcos. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 01.12 Sérgio Roxo 
Mundim 03.12 Marcus Vinicius Osório de Moraes, Zenilde 
Mariano Ribeiro 04.12 Carlos Alberto Pereira, Patrícia Grottera, 
Lilian Valeska Almada Mendes. Um grande abraço da ICI! 

 

 


