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SIMBIOSES 
DA PRESENÇA DIVINA 
· 

Coro MW  Santo! Santo! Santo! (F. Schubert) 
  

Deus é Deus de amor que transforma a semente em árvore,  
em fruto que alimenta a vida, e, por vezes, o luto!... 
Deus é Deus de amor que muda o ninho dos pensamentos  
em ninho de luz; que muda as ideias em ação que nos conduz,  
ou deixa que nós caiamos, para compreender Jesus. 
Deus é Deus de amor que nos deu os pés, para que haja 
caminhada, nos ofertou as mãos, para dar trabalho à enxada; 
mas, se ferirmos o companheiro, erramos a estrada. 
Deus é deus de amor que nos deu a cabeça para pensar,  
que nos premiou com o coração para amar;  
quem aceita o ódio, não pode cantar. 
Deus é Deus de Amor que tudo fez, sem usar o alarde,  
que tudo faz, mesmo que achemos tarde; que nunca diz: Sois covardes. 
Deus é Deus de amor que nos deu o verbo e nos ensina a falar, 
que nos deu a boca e nos ensina a cantar:  
que nos deu o coração e nos ensina a amar. 

São Francisco de Assis 

 
 

 
 

Canto  Imagine (John Lennon) 
 
Texto Bíblico  João 14.15-21 
 
Canto Aquele que tem os meus 
 mandamentos (S. Pimenta) 
 
Reflexão Jakler Nichele 
 
Eucaristia Edson Fernando 
 
Oração Fabricio Zavarise 
 
Comunicações 
 
Bênção Alexandre Cabral 

No ambiente da despedida de Jesus, após ter falado sobre lavar os pés uns dos outros, de amar uns aos outros e de acreditar 
na presença entrelaçada de Jesus e o Pai do céu, o Mestre lança um desafio aos seus discípulos: “Se vocês me amam, 
obedecerão aos meus mandamentos”. Talvez dissesse para nós hoje: “Se vocês se dizem cristãos de verdade, vocês vão 
deixar de lado todo discurso religioso autocentrado e vão passar a ter uma outra forma de se apresentarem no mundo, 
alinhada à vida que vivi, como servos amantes do mundo e dos ‘mundanos’ e encarnações de pequenas esperanças capazes 
de tornar mais leve e mais justa a vida de quem nos cerca.” Isso não seria fácil. Por isso, ele lhes garante que rogaria por um 
ajudador eficaz: um espírito baseado em verdade, vida, justiça, bom senso e misericórdia, que se opõe aos espíritos da 
mentira que tão bem conhecemos - em especial nesses tempos em que vivemos. Jesus também anuncia que nós seremos 
morada dessa sua nova forma de presença entre nós. Ele garante aos seus amigos que sua partida não seria o terreno para 
uma orfandade e desamparo. Antes, seria o início de uma nova simbiose - uma vida compartilhada - entre a divindade e a 
humanidade. Essa simbiose nos desafia a uma nova forma de relação com o divino e que nos remete às palavras do profeta 
Oseias: “Eu quero misericórdia, e não oferendas.” Que nessa Páscoa de 2020, consigamos fazer ressuscitar muito de nossas 
concepções sobre como o caminho da fé pode ser trilhado e que esse Espírito de Deus nos fortaleça nessa jornada! 

NOTAS IMPORTANTES  
ICI ONLINE: Chegamos à 9a semana de atividades online! Nossas 3 
frentes – as celebrações dominicais, as reuniões do Grupo de Oração 
das 4as feiras e o Espaço Memória Virtual aos sábados – seguem a 
todo vapor. Envolva-se! Os materiais antigos, podem ser acessados 
no Facebook e no canal do Youtube da ICI. Para enviar materiais para o 
Espaço Memória: icimidia@gmail.com. Para participar do Grupo de 
Oração, contate Victor (99163-3608) ou Roberval (99421-3031). 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 18.05 Adriana Cardoso Pádua 
20.05 Bruna Stutz, Cecília Temke, Maria Aparecida Lima Campos 
21.05 Ligia Maciel, Miguel Costa Van Hombeeck, Rafael Caldana da 
Silveira, Wellington Bonzi Santos 22.05 Marina Maciel Soares da 
Silva, Olga Kleber A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

SALVE O CELULAR DA IGREJA NOS SEUS CONTATOS

COLABORE COM NOSSA COMUNIDADE: Contamos com você para 
seguir o atendimento à comunidade e compromissos mensais. Temos 
atendido 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), Ag. 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 grande 
amigo Rev. Luiz Longuini, tem ajudado cerca de 40 famílias de seu 
entorno, que residem em comunidades carentes e áreas de risco. A 
Igreja tem levado cestas básicas, máscaras caseiras e ajuda financeira 
direta. Cada cesta básica custa hoje R$ 150,00. Caso possa ajudá-los, 
os dados bancários são: Igreja Presbiteriana do Rio Comprido, Itaú 
(341), Ag. 9289, Conta Corrente 05713-6, CNPJ: 68.576.693/0001-07 

 


