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5º DOMINGO NA 
PÁSCOA 

• DIA DAS MÃES •
 

 

MORADAS DIVINAS:
a ambiência da plenitude 
· 
Coro MW  Guia-me na retidão (S. S. Wesley) 
  

Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha  
e é porque cada pessoa é única  
e nenhuma substitui a outra!  
Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha  
e não nos deixa só porque deixa um pouco de si  
e leva um pouquinho de nós.  
Essa é a mais bela responsabilidade da vida  
e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

Canto  Buscai a Deus (J. Roberts) 

 
 

Texto Bíblico  João 14.1-14 
  

Reflexão Luiz Longuini 
 

Eucaristia Alexandre Cabral 
 

Canto Pai-nosso (M. Rossi) 
 

• HOMENAGEM ÀS MÃES • 
Poesia Neno 

Canto Maria, Maria  (M. Nascimento) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 

Oração Roberto Roland 
 

Comunicações 
 

Bênção Luiz Longuini 
Jesus está conversando com seus amigos mais chegados. Só que um já havia sido apontado como traidor (Judas) e 
outro (Pedro) também assim procederia, bastava esperar o canto do galo. Nessa situação Ele diz que vai partir. Então 
manda o recado: não se desesperem, acalmem o coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus disse isso para 
a gente entender de outra maneira: na casa de meu pai cabe todo mundo. Lugar que cabe todo mundo é casa de pai e 
mãe. Jesus quer gente de todo tipo na casa do Pai e da Mãe. Deus é Pai e Mãe. Nessa grande casa de Jesus não existem 
paredes. Nada divide as pessoas. Há grande diversidade entre seus moradores. A casa do Pai e da Mãe não é só para 
gente que se acha santa e pura. Mas é para aqueles que descobriram que santidade não é alienação e nem separação 
barata, antes, são santos na plena vivência humana (entre todos e todas). É para aqueles que se sabem puros porque 
perceberam que não há pureza maior que mergulhar nos dramas da existência, como fez Jesus, que não teve medo de 
se “contaminar” e lá de dentro perceber que nos espera a grande casa do Pai e da Mãe, e na mesa vinho, polenta e ovo frito. 

NOTAS IMPORTANTES  
ICI ONLINE: Chegamos ao 8º domingo de atividades online e graças 
a esse grande esforço comunitário hoje contamos com três frentes 
de atuação virtual: as nossas celebrações de domingo, as reuniões 
virtuais do Grupo de Oração das 4as feiras e o espaço memória virtual 
aos sábados. Agradecemos a todos que têm se engajado na 
produção dos materiais e buscado colaborar de alguma forma. A 
distância que nos separa tem se tornado mero detalhe na nossa 
caminhada. Vamos em frente! Para colaborar para o Espaço 
Memória Virtual, envie conteúdos para icimidia@gmail.com. Para 
participar do Grupo de Oração com pedidos de oração, contate 
Victor (99163-3608) ou Roberval (99421-3031). 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 10.05 Edna Cristina Cockell 11.05 
Giulia Neno Rosa Fontes Santos Almeida 13.05 Leonardo Oliveira de 
Assis, Teresa Pereira, Viviane Ferreira Alves Stolk 14.05 Luiza 
Sabatini Vieira Souto 15.05 Dimas Ribeiro da Costa 16.05 Aline 
Siqueira Silva, Maria Helma Hamacher Nascimento. A todos e todas, 
um abraço carinhoso da ICI! 

COLABORE COM NOSSA COMUNIDADE: Contamos com você para 
seguir o atendimento à comunidade e compromissos mensais. 
Seguimos atendendo pessoas em situação de rua, moradores do 
Vidigal, famílias das crianças do CREI e mulheres da Vila Mimosa. 
Para doar gêneros materiais ou participação direta, contate o Pr. Alexandre. 
Bradesco (237), Agência 0213, Conta Corrente 58922-5. CNPJ: 30.124.747/0001-12.  
 

SOLIDARIEDADE NO RIO COMPRIDO: Nossa comunidade irmã, a 
Igreja Presbiteriana do Rio Comprido, liderada por nosso querido 
amigo Rev. Luiz Longuini, tem realizado um fundamental trabalho de 
ajuda às pessoas necessitadas do seu entorno. Trata-se de cerca de 
40 famílias que residem em comunidades carentes e áreas de risco. 
Como o acesso à ajuda do governo nem sempre é possível, essas 
famílias têm encontrado dificuldades até para se alimentar. A Igreja 
Presbiteriana do Rio Comprido dispõe de pessoas para levar cestas 
básicas (com cuidado e proteção, levando também máscaras caseiras 
feitas pelas irmãs da igreja) e ajuda direta, em dinheiro. Hoje, cada 
cesta básica tem custado R$ 150,00. Caso possa ajudá-los, os dados 
bancários são: Igreja Presbiteriana do Rio Comprido, Banco Itaú (341), 
Agência 9289, Conta Corrente 05713-6. CNPJ: 68.576.693/0001-07 

 


