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TEMPO COMUM 
24º DOMINGO 

 

• Mês da Bíblia • 
• Primavera • 

 

 

 

Prelúdio 
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto Palavra (Cancioneiro 37) 
 (Irene Gomes) 
 

Palavra não foi feita para dividir ninguém 
Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, 
onde o amor vai e vem. 
 

Palavra não foi feita para dominar, destino da palavra é dialogar. 
Palavra não foi feita para opressão, destino da palavra é união. 
 

Palavra não foi feita para a vaidade, destino da palavra é a eternidade. 
Palavra não foi feita pra cair no chão, destino da palavra é o coração. 
 

Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal estar. 
Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. 

 

Leitura 
 

Mais tarde ter-se-á de mostrar que o cristianismo só 
admite uma interpretação correta: como humanismo 
radical. Contudo já agora não resta sombra de dúvida: 
onde quer que humanistas não-cristãos (de orientação 

liberal, marxista, positivista) tiverem praticado um 
humanismo melhor que os cristãos – e fizeram-no muitas 

vezes nos tempos modernos – estamos diante de um 
desafio para os cristãos que, em tais casos, fracassaram, 
não só como humanistas, mas também como cristãos. 

Hans Küng 

 

Canto Palavra Vivificante (HE 144, 1ª e 3ª estrofes) 
 

Quero ouvi-las ainda uma vez, essas palavras de vida! 
Narram tudo que Cristo fez; belas palavras de vida! 
Elas vem de cima, têm de Deus a estima. 
 

Que alegres são! Que alegres são!  
Essas palavras de vida! 

(2x) 

 

Jesus Cristo, eis o Salvador! Belas palavras de vida! 
Quer salvar todo pecador; belas palavras de vida! 
Ele é força e graça, seus fiéis congraça. 
  

Oração 
 

Leitura Bíblica Mateus 18.21-35 
 

Mensagem Jakler Nichele 
 

Grupo de Anunciação (Cancioneiro 3) 
Petrópolis (Alceu Valença) 

Eucaristia e Pai Nosso 
 

Devemos recriar a mensagem bíblica e não somente 
atualizá-la. Não propomos nada desconhecido. Estamos, 

isto sim, aclarando as implicações e a riqueza de uma 
leitura que já está se fazendo a partir de uma igreja 

popular, a partir de processos históricos inéditos, a partir 
de contextos culturais ou religiosos diferentes dos do 

mundo semítico ou ocidental, ou por teólogos que 
escutam, se é que não estão imersos na vida do povo. 

José Severino Croatto 
 

Canto Maior (Dani Black) 
 

Eu sou maior do que era antes 
Estou melhor do que era ontem 
Eu sou filho do mistério e do silêncio 
Somente o tempo vai me revelar quem sou 
 

As cores mudam, as mudas crescem 
Quando se desnudam, quando não se esquecem 
Daquelas dores que deixamos para trás 
Sem saber que aquele choro valia ouro 
 

Estamos existindo entre mistérios e silêncios 
Evoluindo a cada lua, a cada sol 
Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei 
Somente atento à voz do tempo saberei 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 
MÊS DA BÍBLIA E PRIMAVERA: Neste mês de setembro daremos 
destaque ao mês da Bíblia e a chegada da primavera. Fique atento 
às liturgias e participe desse florescimento e revisão de um ícone 
tão importante para a espiritualidade cristã. 
 

26ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online ainda 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! 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA: Queremos preparar o devocionário da ICI 
para o de Advento 2021 baseando-nos na pergunta “Que face do 
Cristo que chega ao mundo você gostaria de apresentar à Igreja?” 
Todos que desejarem podem produzir textos ou poesias de até 
500 palavras e enviar para icimidia@gmail.com até 15 de outubro. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 13.09 Felicio dos Santos Guida, Lúcia 
Maria Pinto Pereira, Nancy Marques, Rute Perandini 14.09 Paulo Amaury 
Sarmento Costa 15.09 Ana Cláudia Martinez Pinheiro 16.09 Flávio 
Renato Penteado Gonçalves, Marilia Rothier Cardoso 19.09 Beatriz 
Conceição Nascimento, Beatriz Hamacher Soares, Sidney de Oliveira 
Santos. Um grande abraço da ICI! 

 

 


