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ESPIRITUALIDADE:
CAMINHANDO COM O ETERNO 
· 

Canto  Composição de Eurico Marchon e Eula Cockell 
   

Mas caminhar, isso equivale a uma impregnação.  
Caminhar interminavelmente, fazer passar pelos poros da 
pele a altura das montanhas quando nos defrontamos com 
elas bastante tempo, respirar por horas a fio a forma das 
colinas enquanto deslizamos longamente por elas.  
O corpo se junta à terra que ele pisa. E progressivamente, 
dessa maneira, ele não está mais na paisagem: ele é a 
paisagem. Não se trata necessariamente de dissolução, 
como se o caminhante se dissipasse e se tornasse uma 
simples inflexão, uma linha suplementar daquele lugar. 
Porque nele de repente essa relação se ilumina. É como um 
instante que explode. Fogo brusco: o tempo se inflama.  
Aí, a sensação de eternidade consiste subitamente nessa 
vibração das presenças. A eternidade, aqui, tal qual faísca. 

Frédéric Gros 
 

 

Grupo de  Um só rebanho 
Petrópolis (J. I. Freire,  L. N. Morris) 
  

Texto Bíblico  Lucas 24.13-35, Salmo 16 
 

Reflexão Edson Fernando 
 

Canto Jesus Cristo, esperança para o mundo 
 (E. Reinhardt, J. Gottinari, S. Meincke) 
 

Eucaristia Alexandre Cabral 
 

Coro MW Tocando em Frente 
(Almir Sater, Arr: Pedro Marcos) 

 

Oração Nelson Marriel 
 

Comunicações 
 

Bênção Final Alexandre Cabral 

ESPIRITUALIDADE DA GRAÇA: Aquilo que Isabel reconheceu em Maria, a gente pode dizer da dona:  Afff Dona Leni... cheia de graça... 
Graça no sentido de viver a vida não no registro de uma falta, mas no registro de um transbordamento... Dona Leni não espera 
retornos dos seu serviço diuturno aos pequenos desse mundo. Não esperava palmas e reconhecimento. Não foi uma nem duas 
vezes que encontrei dona Leni depois do expediente do CREI, nossa creche, sentada nas escadarias da igreja esperando um 
bombeiro que viria consertar a carrapeta da torneira do 3º andar da Igreja. Não podia faltar água pras crianças no dia seguinte. Que 
alegria em servir... como uma fonte de puro transbordamento... O seu humor de alguma maneira era o espelho dessa 
espiritualidade mariana... a minha vida transborda, a minha vida se alegra em Deus....  Louvar, cantar, bendizer e servir, sempre num 
constante transbordamento.  ESPIRITUALIDADE DA ESCUTA: Além da graça, outra marca da espiritualidade da dona Leni era a 
sua capacidade incrível de escuta, da arte da escutatória como a chamou Rubem Alves. Como Dona Leni foi ordenada pastora da 
nossa igreja sem passar por nenhuma formação teológica mais formal, como um seminário, por exemplo, Deus a livrou de uma praga 
que marca tanta as lideranças religiosas protestantes. O falar, falar, falar como papagaio. Há até uma disciplina na formação 
teológica que cuida de perpetuar essa falação sem fim...  Homilética. Como falar, pregar, como anunciar....  Sem escuta, sem o espaço vazio 
amoroso do silêncio que se abre em nós... não há conversa. Não há conversão... É verdade que os olhos dos discípulos se abriram no 
partir do pão, mas foi preciso muita escuta de Jesus e até um chacoalhão para que os olhos dos discípulos se abrissem na partilha do pão. 

NOTAS IMPORTANTES 
 

 

ICI ONLINE: Chegamos ao 6º 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: 25.04 Alberto Oliveira 29.04 Lêda 
Regina Maia de Cerqueira e Souza, Paulo Edson Alves de Souza Jr. 
01.05 Renê Martins Gerdes Filho, Sergio Meirelles Pena A todos e 
todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

COLABORE COM NOSSA COMUNIDADE: Contamos com você para 
seguir nosso atendimento à comunidade e compromissos mensais. 
Hoje, nossas 4 frentes de trabalho são a atenção às pessoas em 
situação de rua, aos moradores do Vidigal, às famílias das crianças do 
CREI e às mulheres da Vila Mimosa. Para doações de gêneros de 
limpeza, vestuário e alimentícios e/ou participação direta, entre em contato 
com o Pr. Alexandre. Para contribuições financeiras: Bradesco (237), 
Agência 0213, Conta Corrente 58922-5. CNPJ: 30.124.747/0001-12.  

 


