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DOMINGO DO 
PENTECOSTES

 

 

Deus-Amor entre NÓS
 
Coro MW Habita em meu coração, Deus (C. Muelller) 
   

Texto Bíblico Atos 2.1-21 
 

• Frei Isidoro Mazzarolo • 
(teólogo católico – PUCRS) 

 
• Magali Cunha • 

(Igreja Metodista) 
 
Canto  A Paz (G. Gil, J. Donato) 
 

• Rabino Dario Bialer • 
(Associação Religiosa Israelita) 

 
• Babalorixá Márcio de Jagun • 

(Ilé Àse Àiyé Obalúwáiyé)  
 
Grupo Vivendo    Nas Estrelas (R. Carmichael) 

  
• Allan Filho • 

(líder espírita) 
 

• Maria Clara Lucchetti Bingemer • 
(teóloga católica – PUC-Rio) 

 
Eucaristia Cláudio Ribeiro (Igreja Metodista) 
 

• Leu Cruz • 
(Comunidade Católica Batismo do Senhor) 

 
• Monge Alcio Braz • 

(Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno) 
 

Canto  Unidade e Diversidade (G. Kerr, J. Rehder) 
 

Oração  Gabi Fidelis 
 

Comunicações 
 

Bênção  Alexandre Cabral 
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 Cremos no Deus de Jesus de Nazaré, Deus que ama o amor, Espírito que voa nas asas da liberdade, Sopro de vida criativa e criadora, 

Mãe e Pai de cuidado com os caminhos e descaminhos da criação. 
Cremos no Deus-beleza, cuja presença é sempre benfazeja a encantar quem quer que seja. Faz dos caminhos humanos versos de poesia 
que teima em ser reinventada a cada novo dia para que a criatura humana usufrua a sublimidade da obra de arte chamada criação. 
Cremos no Deus-liberdade, irredutível aos fundamentalismos de toda ordem, impossível de ser privatizado por qualquer religião, 
inadequado à violência das verdades sem bondade e das certezas sem compaixão. 
Cremos que o Deus de Jesus não é propriedade das Igrejas cristãs. Ele ama a cananeia e o centurião romano, ama budista, judeu e muçulmano, 
faz-se presente nos terreiros de Candomblé, nos centros espíritas e nos guias de Umbanda. Deus que não privilegia qualquer religião, porque 
está em todas as religiões, ouve as orações de quem ora, os atabaques dos terreiros, o silêncio de quem medita, o transe dos filhos e filhas dos 
Orixás, os mantras hindus. Deus da Bíblia, do Corão, da Tanakh, dos Sutras, dos Vedas, das poesias, das tradições orais, dos mitos, dos ritos, 
das crenças, das descrenças, das dúvidas, da fé. Deus inclusive dos ateus. Deus da diversidades humana. Deus das diferentes religiões. 
Cremos que Deus é o inominável de mil nomes: Javé, Olorum, Alá, Brahman, Tupã, Tao, Amor, Vida, Luz, Justiça, Beleza, Paz. 
Cremos que na mesa de Jesus todos os povos, criaturas e divindades têm lugar e voz. Com ele comem os Orixás, Buda, Chico Xavier, os 
animais de São Francisco de Assis, os pobres, as mulheres, as crianças, os idosos, todos nós... 
Cremos que a religião de Deus sempre foi, é e será o amor reinando entre nós. 

NOTAS IMPORTANTES  
ICI ONLINE: Chegamos à 11a semana de atividades online! Celebrações 
dominicais, reuniões do Grupo de Oração e o Espaço Memória Virtual 
seguem a todo vapor. Participe e divulgue! Entre em contato com o 
Pr. Alexandre e com a Cíntia Telles para saberem como ajudar. 
Apesar do decreto da Prefeitura que libera a abertura de Igreja, 
seguiremos online! Seremos bastante cautelosos nessas mudanças. 
 

CELEBRAÇÃO NO ZOOM: Atendendo a pedidos de alguns membros 
da nossa comunidade, no próximo domingo faremos uma experiência. 
Realizaremos nossa celebração dominical online, mas ao vivo, na plataforma 
Zoom. Instale o aplicativo no seu celular ou no seu computador e fiquem 
atentos às instruções que daremos por WhatsApp e e-mail ao longo da semana. 
 

SALVE O CELULAR DA IGREJA NOS SEUS CONTATOS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 01.06 Antonio Carlos Silva, Maria 
Júlia Barbosa da Silva, Solange Sousa Bôavista 03.06 Bernardo 
Amaral Lopes 04.06 Celia Regina Menezes 05.06 Júlia Barros Rocha 
06.06 Luiz Henrique da Silva Vidal, Sandra Regina Maranhão Carijó. 
A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

COLABORE COM NOSSA COMUNIDADE: Temos atendido pessoas 
em situação de rua, moradores do Vidigal, famílias das crianças do 
CREI e mulheres da Vila Mimosa. Colabore! Bradesco (237), Ag. 0213, 
Conta Corrente 58922-5, CNPJ: 30.124.747/0001-12. 
 

GRATIDÃO NO PENTECOSTES: Agradecemos com muita alegria a todos 
esses amigos e amigas de outras comunidades de fé que enriqueceram 
tanto nossa celebração. Que este Espírito do Pentecostes siga nos guiando! 

 


