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“Ora, antes da festa da páscoa, sabendo Jesus que  
  já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, 

como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim.” (Jo 13.1) 
 

Com as suas amigas e amigos preparou a ceia. Era a páscoa judaica, a festa da libertação do Egito. Nela, o povo de 
Israel celebrava a grandeza do seu Deus. Ele ama a liberdade e abomina as escravidões. Por isso, exigiu que o povo 
caminhasse no deserto, em direção a terras novas, terras sem escravidão. Mas, o povo cansado da caminhada até 
chegou a sentir saudades das panelas do Egito e das torturas da escravidão. O Deus de Israel não se dobrou, 
ordenou que o povo caminhasse. Pois, Deus queria que o povo soubesse que liberdade não é propriedade humana, 
mas caminho de humanização. E o povo caminhou, experimentando no suor da fronte o sabor da libertação. 

Com a mesa preparada, Jesus pegou uma bacia cheia d’água, cingiu-se com uma toalha na cintura e pôs-se a lavar 
os pés de seus amigos e amigas. Eles e elas nada compreenderam. Pedro até tentou impedi-lo. “Mas Jesus lhe disse: 
Se eu te não lavar, você não está comigo.” (Jo 13.8) Porém, continuaram sem entender. Jesus exercia a hospitalidade, 
uma das grandes virtudes de sua tradição. Quem recebe o outro em seu lar, deve lavar os pés do visitante, oferecer 
boa comida e bebida para que siga seu caminho com mais disposição. Quem exerce a hospitalidade, fortalece o 
outro na construção de sua caminhada. Era isso: Jesus queria revelar que, de agora em diante, Deus é o Deus do 
lava-pés. “Vocês me chamam Mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu sou mesmo. Ora, se eu, Senhor e Mestre, 
lavei os seus pés, vocês devem lavar também os pés uns dos outros. Porque eu dei o exemplo, para que, como eu fiz 
com vocês, vocês façam também. Digo e repito a vocês: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado 
maior do que quem o enviou. Se entendem essas coisas, bem-aventurados são se as fizerem.” (Jo 13.13-17) Assim 
Jesus falou, para que todos e todas que quisessem segui-lo fizessem de suas vidas uma alavanca a elevar e fortalecer 
caminhos. 

 

Dandara dos Palmares conheceu o Deus do lava-pés 
Mahatma Gandhi conheceu o Deus do lava-pés 
Francisco de Assis conheceu o Deus do lava-pés 
Escrava Anastácia conheceu o Deus do lava-pés 
Jonas Rezende conheceu o Deus do lava-pés 
Irmã Dulce dos pobres conheceu o Deus do lava-pés 
Chico Xavier conheceu o Deus do lava-pés 
Martin Luther King e Desmond Tutu conheceram o Deus do lava-pés 
Marielle Franco conheceu o Deus do lava-pés 
A ICI conhece o Deus do lava-pés 
Deus cuja glória se revela quando nosso amor nos leva aos pés dos outros. 

 
Coro Myrza Wanderley   Jesus Rex Admirabilis (Palestrina) 
 

Jesus, rei maravilhoso e nobre triunfante, 
doçura indizível, totalmente desejável: 
Permanece conosco, Senhor, e brilhe sua luz sobre nós, 
afugente a escuridão de nossas mentes, 
encha o mundo com doçura. 
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Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: “Desejei ansiosamente 

comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Mas eu digo a vocês: Não comerei dela novamente até que se cumpra 
no Reino de Deus”. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: “Tomem isso e dividam uns com os outros. Porque 
eu não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o Reino de Deus”. Tomando o pão, deu graças, partiu e o 
deu aos discípulos, dizendo: “Isto é o meu corpo dado em favor de vocês; façam isto em memória de mim”. Da 
mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: “Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em 
favor de vocês.” (Lc 22.14-20) 

Por fim, Jesus disse: “Sinto o sabor da morte, mas quero que vocês saboreiem a minha vida. Não tenho dedo em 
riste; não tenho mãos acusadoras. Sou alimento. Mas, alimento saudável. Comam da minha vida, para serem 
alimentos daqueles e daquelas que padecem de sede e de fome. Não aceitem religiões e Deuses que sejam tóxicos. 
Só acreditem em palavras sagradas, cultos religiosos e sacerdotes e sacerdotisas que nutram suas vidas e encham 
seus caminhos de amor e esperança. Porque o verdadeiro Cristo é comida e bebida para a vida.”   
 

Eucaristia 
 

 

 NO GETSÊMANI  
 

Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Sentem-se aqui, 
enquanto vou orar. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se 
muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte; fiquem aqui, e velem comigo. E, indo um 
pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este 
cálice; todavia, não seja como eu quero, mas como o senhor quer. (Mt 26.36-39) 

Os discípulos se encontravam dormindo e Jesus continuava angustiado. Fechou os olhos e uma vez mais orou: 
“Pai, como é difícil beber desse cálice. É o cálice que mata o inocente. É o cálice que cala a boca que clama ao 
mundo por paz. É o cálice de quem é calado por falar de amor. É o cálice que amordaça a boca que recita poesias e 
encanta o mundo. É o cálice que cala os gemidos e gritos de quem denuncia a injustiça. É o cálice que mata sonhos e 
promove pesadelos. Se possível, afasta de mim todos esses cálices. Porém, que não se faça o que eu quero, mas o 
que tu queres. No entanto, Pai, ainda que eu beba desse cálice, jamais morrerei calado.” Chamou os discípulos e 
seguiu seu caminho. 
 

Os cálices continuaram, mas não calaram vozes que se fizeram eternas. 
 
Canto    Cálice (adaptado de Chico Buarque)          
 

Pai, afasta de mim esse cálice  
Pai afasta de mim esse cálice  
Pai afasta de mim esse cálice 
De vinho tinto de sangue  
 

De que me vale ser filho da santa 
Melhor seria ser filho da outra o 
Outra realidade menos morta  
Tanta mentira, tanta força bruta  
 

Talvez o mundo não seja pequeno 
Nem seja a vida um fato consumado  
Quero lançar um grito desumano  
Esta palavra presa na garganta  

Como beber dessa bebida amarga 
Tragar a dor, engolir a labuta  
Mesmo calada a boca, resta o peito  
Silêncio na cidade não se escuta 
 

Esse pileque homérico no mundo 
De que adianta ter boa vontade  
Quero inventar o meu próprio pecado  
Que é uma maneira de ser escutado 
 

                                                   

Oração 
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 A CRUZ  
 

E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. 
E eram nove horas da manhã, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: O REI DOS JUDEUS. E 
crucificaram com ele dois assaltantes, um à sua direita, e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: Foi 
contado com os malfeitores. E os que passavam blasfemavam dele, dando sinais de rejeição, e dizendo: Ah! você 
que derruba o templo, e em três dias o constrói, salve a você mesmo, e desça da cruz. E da mesma maneira também 
os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros, e não pode se 
salvar. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele 
foram crucificados o injuriavam. E, chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as três da tarde. Nessa 
hora, Jesus exclamou com alta voz, dizendo: Deus meu! Deus meu! Por que me abandonou? (Mc 15.24-34) 

 

E sucessivas vezes bradou: Deus meu, Deus meu, por que me abandonou? Deixou que matassem um inocente!  
Não fui eu crucificado em George Floyd? Por que me abandonou? 
Não fui eu assassinado na menina Ágatha Félix? Por que me abandonou? 
Não fui eu crucificado no jovem João Pedro, do Complexo do Salgueiro, São Gonçalo? Por que me abandonou? 
Não estão me matando nas mais de 315.000 pessoas mortas por Covid-19 só no Brasil? Por que me abandonou?  
Por que, meu Pai? 
Após dessas palavras, Jesus disse: Pai, tudo está consumado. Eu amei até o fim. Perdoa a quem me crucifica.  
Mas, não deixe a injustiça vencer. Em suas mãos, entrego o meu espírito. E morreu.  

 

Reflexão    Alexandre Cabral e Edson Fernando 

 

Coro Myrza Wanderley  O Caminho da Cruz (D. Craigh- Claar, D Clydesdale; trad.: R. Vieira, V. Borges) 
 

Vou caminhar olhando além até chegar onde ela está. 
Já decidi vou prosseguir no caminho que leva a cruz!  
 

Seguirei olhando pra cruz firme na fé em meu salvador!  
O mundo deixei, ganhei Seu perdão, seguirei olhando pra cruz! 
 

Eu encontrei no meu Jesus amor real libertação. 
Difícil está mas vou seguir No caminho que leva a cruz!  
 

Foi para dar-nos vida eterna que Jesus se entregou e olhando para o alto eu vou seguir! 
 

Oração 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

Coro Myrza Wanderley Aleluia! Cristo é Vivo! (H. D. Lopes, G. Young)   
 

NOTAS IMPORTANTES 
CAMPANHA PARA OBRA DE COMBATE A INCÊNDIO: Um ato de amor pelo CREI. Continuamos recendo doações para esta 
obra. Banco Santander, Agência 4677, Conta Poupança: 600006928-5 – Centro de Recuperação Infantil, CNPJ:  42.136.531.0001-56 
 

54ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online. 2s feira: Classe Paul Tillich (18h30). 4ª feira: Reuniões de Oração. 
Domingo: Celebrações (11 h). ID no Zoom: 533 914 7003 (sem senha). Participe! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 04.04 George Paiva Costa Filho, João Braga de Souza Ventura 05.04 Danaiella Lemes de 
Moraes 06.04 Claudio Correia de Lima, Simone de Albuquerque Cadinelli, Viviane Lima Campos 07. 04 Roberval Rubens Silva 
08.04 Bernardo Lima do Nascimento, Thiago Figueiredo Dantas Ramos 09.04 Julia Amaral Piolla Rego 10.04 Paulo Fernando 
Hamacher. Um grande abraço da ICI! 
 


