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NAS PEGADAS DO PASTOR JESUS: 
A ARTE DE SER CUIDADO
· 

Canto  Sinceramente (Cancioneiro 92) 
   

Salmo 23  
O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. 
Ele me faz repousar em pastos verdejantes.  
Leva-me para junto das águas de descanso; 
refrigera-me a alma.  
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. 
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,  
não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo;  
a tua vara e o teu cajado me consolam. 
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, 
unges-me a cabeça com óleo; o meu cálice transborda. 
Bondade e misericórdia certamente me seguirão  
todos os dias da minha vida;  
e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre. 

 

 
 

Canto  Amor Fraternal (HE 393) 
 (S.P. Kalley, C. Urhan, E. F. Rimbault) 
  

Texto Bíblico  João 10.1-10 
 

Reflexão Alexandre Cabral 
 

Instrumental Mais perto quero estar (HCC 399) 
 (L. Mason) 
 

Eucaristia Lusmarina Campos 
 

Coro MW Nossa alegria és tu, Jesus 
(Bernando de Claraval , C. L. Bass) 

 

Comunicações 
 

Bênção Final Alexandre Cabral 

Jesus afirmou ser ele a porta através da qual as ovelhas passam para conseguir boa pastagem. Através dele, vidas se alimentam e se 
fortalecem; vidas se revitalizam e se enobrecem. Por outro lado, ele não somente é porta: é também pastor. Como pastor, fortalece 
nossos passos, potencializa nossa caminhada, cuida de nós para que não sejamos vencidos/as por obstáculos e adversidades. Mas 
Cristo também percebeu que há ladrões que roubam, matam e destroem as ovelhas com muitas armas. Para Jesus, a arma mais 
perigosa é a religiosa, que transforma as crenças em canhões, aniquilam a liberdade, destroem os sonhos e promovem a morte no 
lugar da vida, defendem armas, governos violentos e disseminam políticas de ódio. Às vezes, carregam bíblias nas mãos, falam de 
amor, mas são indiferentes à dor dos pobres, às pessoas negras excluídas e subjugadas por racismo, às LGBTs assassinadas e às 
religiões minoritárias, que sofrem crimes de intolerância religiosa. Sem contar as missões entre indígenas, que promovem etnocídio em 
nome do “Senhor Jesus”. O Cristo dos ladrões traz morte e morte em abundância. O pastor Jesus é diferente: cuida, ama, liberta. Traz 
vida – e vida em abundância. Assim foi com Jonas Neves Rezende, pastor, amigo, mestre e seguidor do pastor Jesus. Completaria mais 
um aniversário no último dia 27. Quem foi cuidado e amado por ele, compreendeu as metáforas da porta e do pastoreio usadas por 
Jesus. Sempre ofereceu alimentos nutritivos: o amor, palavras de ternura, o exercício do ecumenismo, o diálogo incessante com o 
mundo à nossa volta e liberdade de quem não teme sequer as maldições religiosas. Por isso, mesmo depois de sua morte, ainda 
somos cuidados pela sua vida. E aceitamos levar adiante seu pastoreio, porque não nos sujeitamos às rédeas religiosas, não nos 
submetemos a dogmatismos, amamos a liberdade e entendemos ser o amor o único termômetro a medir a nossa fé. 

NOTAS IMPORTANTES 
 

 

ICI ONLINE: Chegamos ao 7º 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: 03.05 Lucca Nogueira Czmarka, 
Pedro Augusto Rizzo 04.05 Roberto Roland Rodrigues da Silva Jr. 
05.05 Eurico Marchon, Margareth Wright de Alencar 07.05 Roberto 
da Costa Lima 08.05 Mozart João de Noronha Melo, Sergio de 
Oliveira Villela 09.05 João Pedro Galliza do Amaral 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.  

 


