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Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Grupo de Maria, Maria  
Petrópolis (M. Nascimento) 
 

Maria, Maria é um dom, uma certa magia  
Uma força que nos alerta 
Uma mulher que merece viver e amar 
Como outra qualquer do planeta 
 

Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor 
É a dose mais forte e lenta 
De uma gente que ri quando deve chorar 
E não vive, apenas aguenta 
 

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
Quem traz no corpo a marca 

 Maria, Maria, mistura a dor e a alegria 
 

Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça 
É preciso ter sonho sempre 
Quem traz na pele essa marca 
Possui a estranha mania de ter fé na vida 
 

Ah! Hei! Ah! Hei! Ah! Hei! Ah! Hei! Ah! Hei! Ah! Hei!! 
Lá Lá Lá Lerererê Lerererê Lá Lá Lá Lerererê Lerererê 
Hei! Hei! Hei! Hei! 

 

Leitura 
Mulher da Vida, minha irmã. 

De todos os tempos. De todos os povos. De todas as latitudes. 
Ela vem do fundo imemorial das idades 

e carrega a carga pesada  
dos mais torpes sinônimos, apelidos e ápodos: 

mulher da zona, mulher da rua, 
mulher perdida, mulher à toa. 
Mulher da Vida, minha irmã. 

 (Cora Coralina) 
 

Canto  Cristo te estende sua forte mão (HCC 352) 
 

Tens na tua vida mil problemas a enfrentar 
Tens desconfiança, já perdeste a esperança 
Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar 
Cristo te estende a sua forte mão 
 

Sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo senhor 
Não te deixará, nunca falhará seu grande amor 
Lembra nos momentos de tristeza e aflição 
Cristo te estende a sua forte mão 

 

Tens só desespero, amarguras e temor 
Andas inseguro sem saber o teu futuro 
Vives tão cansado desta luta e desta dor 
Cristo te estende a sua forte mão 

 

Oração 
 

Leitura Bíblica Mateus 22.34-46 
 

Mensagem  Priscila Ribeiro 

Canto Renascer na Esperança (Cancioneiro 94) 
 

Mulheres, homens, crianças, trazendo flores e mel, 
A vida tecem com danças, rodando num carrossel [bis] 
 

Agora o que mais importa, é renascer na esperança, 
é renascer, renascer na esperança. 
 

E já não valem as classes, com tristes separações 
agora todos têm faces e unidos os corações [bis] 
 

Alegres cantam felizes, em seu bonito arraial: 
são como atores e atrizes, de um novo e bom carnaval [bis] 
 

E vem o Espírito Santo, usando os dons da mulher pra 
encher o mundo de encanto, fazendo tudo o que quer [bis] 

 

Eucaristia 
 

A Igreja não percebe que o dia em que as mulheres disserem:  
‘Já basta’ de ser servas, escravas...  

e não a outras coisas dentro dessa Igreja, a Igreja pode ficar vazia? 
(Ivone Gebara) 

 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto  Vilarejo (Marisa Monte) 
 

Há um vilarejo ali onde areja um vento bom 
Na varanda quem descansa vê o horizonte deitar no chão 
Pra acalmar o coração lá o mundo tem razão 
Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá 
Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal 
Peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real 
Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-lá 
 

Vem andar e voa, Vem andar e voa, Vem andar e voa 
 

Lá o tempo espera, lá é primavera 
Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar 
Em todas as mesas pão, flores enfeitando 
Os caminhos, os vestidos, os destinos e essa canção 
Tem um verdadeiro amor para quando você for 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
CELEBRAÇÕES DE OUTUBRO: Nossas celebrações deste mês 
enfatizaram a Reforma Protestante. Hoje, com a presença de 
Priscila Ribeiro, refletiremos sobre a questão feminina ligada à 
reforma contemporânea. Priscila é membro da Igreja Cristã Carioca 
e é mestre em Teologia Histórica.  
 

32ª 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 e divulgue! 
 

RUTH ROCHA DA SILVA GOMES: Agradecemos a Deus pela vida 
da D. Ruth, mãe de nossa querida Rosane Gomes. Sua passagem 
se deu na última 2ª feira. Oremos por todos os familiares e amigos. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 25.10 Luise Duarte Mena Barreto, 
Sérgio Muniz Duarte 26.10 Cíntia da Silva Telles Nichele 27.10 
Marly Rodrigues Fernandes 28.10 Marília Alves Gonçalves, Tatiana 
Lopes Cardoso 29.10 Anne Kelly Silva Prado 31.10 Tatiana Martins 
Pedro Coutto Um grande abraço da ICI! 

 


