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Prelúdio      
 

Acolhida e Abertura 
 

Coro MW Cristo, Senhor (B. Red, R. Courtney, J. Sutton) 
 

Leitura 
 

Há uma palavra que circula muito hoje por aí,  
no campo da ética, que é "tolerância".  

Cuidado com essa palavra, porque tolerar significa suportar, aguentar. 
“Eu tolero que você tenha outra religião, que você não seja como eu”,  
quase como se falasse “eu autorizo que você seja diferente”. 

A palavra mais adequada (e sólida eticamente),  
que precisa substituir “tolerância”, é “acolhimento”.  
Acolher significa “eu te recebo em mim como igual”. 

 (Mario Sergio Cortella) 
 

Canto  Mãos (Ivan Lins) 
 

Louvada e livres sejam as mãos. Lutai, lutai por nós! 
Benditas e santas sejam as mãos. Cuidai, cuidai de nós! 
 

Mãos que apuram os fatos 
Mãos que amparam o parto 
Mãos amorosas unindo os casais 
Mãos que têm alma nos dedos 
Mãos que desvendam segredos 
Mãos generosas com plantas e animais 
 

Mãos de todas as raças 
Mãos levantadas nas praças 
Mãos que aprenderam a falar por sinais 
Mãos carregadas de afeto 
Mãos que estão sempre por perto 
Mãos que se elevam aos céus por seus ais 

 

Oração 
 

Evangelho    João 3.14-21 
 

Reflexão Alexandre Cabral 
 

Canto    Shine, Jesus Shine    [tradução abaixo] 
 

Senhor, a luz do seu amor está brilhando 
No meio da escuridão, brilhando 
Jesus, luz do mundo, brilhe sobre nós 
Liberte-nos pela verdade que Tu agora nos traz 
Brilhe em mim, brilhe em mim 
 

Brilhe, Jesus, brilhe! Encha esta terra com a glória do Pai 
Queime, Espírito, queime! Ateie fogo em nossos corações 
Flua, rio, flua! Inunde as nações com graça e misericórdia 
Envie sua palavra, Senhor! E que haja luz! 
 

Senhor, eu venho à sua incrível presença 
Das sombras para o seu esplendor 
Pelo sangue posso entrar em seu brilho 
Procure-me, experimente-me, consuma toda a minha escuridão 
Brilhe em mim, brilhe em mim 

Eucaristia 
 

Leitura 
 

O acolhimento não deve estar ligado a julgamento.  
Acolhe-se porque se ama, independente do mérito da pessoa. 

(Bernardino Leers e José Trasferetti) 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto   Luz Viva (Flávio Venturini, Juca Filho) 
 

Força do desejo que vence a ilusão. 
Esperança que transforma a escuridão em luz viva! 
Expressão do amor que conduz à mutação. 
A vontade que liberta o coração do medo e da dor. 
 

Chama divina que dá a luz humana o dom de curar. 
Claro mistério do ser todos os dias a renascer. 
 

Querer é poder e tornar todo milagre natural: é dom nosso. 
Deus é, aqui, muito além de todo mal, de todo bem, é luz viva em nós. 
 

O sonho libertador mudando a vida do sonhador, 
Clara certeza de amar eternamente a se renovar. 

 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

3 ANOS SEM MARIELLE FRANCO: Há exatos três anos, a 
política e socióloga carioca Marielle foi brutalmente assassinada em 
nossa cidade. Um crime ainda sem solução. Com uma pauta 
tão cara à nossa comunidade, reverenciamos sua memória de 
luta por todos aqueles e aquelas que simbolizou. 
 

51ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online! 2as feiras: 
Classe Paul Tillich (18h30). 4as feiras: Reuniões de Oração. 
Domingos: Celebrações (11 h). Zoom: 533 914 7003 (sem senha). 
 

REVISTA TEOGRAFOS: Acessem: teografos.hcommons.org 
Também no Facebook em fb.com/teografos . Curtam e divulguem. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 16.03 Rejane Lousada Maia 
18.03 Claudia Márcia Dourado Feitosa 19.03 Matheus Mariano 
Ribeiro de Souza Silva. Um grande abraço da ICI! 

 

 


