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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

02 DE JULHO DE 2017 — ANO XVII — NO 1076
O ACOLHIMENTO DOS EVANGELIZADORES

Johan Konings

Jesus, em Mateus 10,37-42, fala sobre o tratamento dispensado aos seus
enviados, os apóstolos, os missionários. Como vimos nos domingos anteriores,
Jesus nunca escondeu que as perseguições fazem parte da evangelização. Também
no presente trecho ensina que segui-lo significa sacrifício e cruz. Por outro lado,
esses “pequeninos”, gente de pouca importância social, que são os apóstolos
cristãos, conhecerão também o acolhimento, a singela hospitalidade de um copo de
água oferecido... Tais gestos simples são valiosíssimos, pois é como estar
acolhendo o próprio Cristo. Deus recompensará esses gestos tanto quanto
recompensou a hospitalidade oferecida ao profeta Eliseu por uma senhora rica de
Sunam (1Reis 4,8-11.14-16a). Este evangelho é um pequeno catecismo do
apostolado cristão. Ensina aos fiéis a importância da acolhida dos pobres
missionários itinerantes. Aos olhos do mundo, eles “perdem sua vida”, mas, na
realidade, a ganham, a realizam. E quem se solidariza com eles, solidariza-se com o
próprio Cristo.
Também hoje, pregar o evangelho significa tomar a cruz. Os que exigem justiça e
fraternidade, conforme o projeto de Deus, são crucificados (até literalmente). São
“pequeninos”, mas encontram a solidariedade dos próprios pobres e oprimidos, e
não faltam exemplos de como Deus recompensa sua abnegação pela visível
transformação das comunidades.
Jesus chama seus mensageiros de “pequenos”. Não precisam ter brilho na
sociedade. Nós é que tendemos a dar mais valor à palavra de um graúdo do que à
de uma criança ou de uma pessoa simples. Entretanto, a verdade sai da boca dos
pequeninos. A verdade não depende de quem a fala. Por isso, é bom ouvi-la da boca
de alguém que não tem importância. Como me aconteceu, certo dia, em São Paulo,
quando, distraído, joguei um papel na rua e um adolescente mo devolveu, pedindo
que o colocasse num cesto de lixo.
Abnegação a serviço do evangelho por parte do apóstolo, acolhimento e
generosidade por parte da comunidade... eis um diálogo da graça. Devemos acolher
os evangelizadores como se fossem o próprio Cristo. Mas então devem também ser
verdadeiros seguidores de Cristo, dignos dele.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha
de D. Geni]; Alan Yudi Kyonaga [saúde, amigo de Melissa]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; D. Blanca
[saúde];Sandra Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [saúde].
Projetos: Casa dos Estudantes e das Estudantes; Pastores e Presbíteros; Junta Diaconal; líderes e
departamentos da igreja; projetos de expansão e construção; missionários na Indonésia Josué, Karin
e o filho Daniel e missionário Jânio Ciritelli e família na Espanha.
DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL
Aqueles que quiserem doar roupas, calçados, brinquedos, livros ou outros objetos (em bom estado)
podem procurar os membros da Junta Diaconal para realizarem as entregas. Também estamos
arrecadando produtos de higiene pessoal para serem encaminhados para a Casa do Aconchego.

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO SEMANAL
Está acontecendo todas às quartas-feiras às 20 horas aqui na igreja. Tem sido um momento de
edificação para todos os participantes. Venha e participe!

LITURGIA
OITAVO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A
PRELÚDIO
Não cesse em meus lábios o canto sincero
De gratos louvores, tributo leal;
ACLAMAÇÃO
Vencer a jornada contigo eu espero,
Senhor,
Por bênção divina, favor paternal.
somos teus servos e tuas servas.
ORAÇÃO
Quebraste as cadeias que nos envolviam.
LEITURA
Queremos oferecer a ti este louvor.
Louvem-te meu coração, minha língua
T: Cantarei para sempre
e digam os meus ossos:
as tuas misericórdias, ó Senhor;
Quem é semelhante a ti, Senhor?
os meus lábios proclamarão a todas as
Que eles o digam.
gerações a tua fidelidade.
E tu, responde-me e diz à minha alma:
M: Pois disse eu: a benignidade está fundada
— Eu sou o teu Salvador.
para sempre;
Louvamos-te, ó Deus,
a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus,
pela alegria do nosso encontro!
dizendo:
Que tua presença nos acaricie
Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a
e conosco permaneça. Amém.
Davi, meu servo:
Para sempre estabelecerei a tua posteridade
HINO “LOUVORES A DEUS” [TD, 188]
e firmarei o teu trono de geração em geração.
Louvores a Deus, mui sinceros louvores,
T: Cantarei para sempre
Tributa a minha alma com grande fervor;
as tuas misericórdias, ó Senhor;
Só tu és a fonte de graça e favores,
os meus lábios proclamarão a todas as
Divina promessa, recursos de amor.
gerações a tua fidelidade.
Louvar-te, Senhor, meu desejo constante,
H: Bem-aventurado o povo que conhece os
Meus votos ardentes, empenho sem par;
vivas de júbilo,
Louvar-te na vida, no lar ou distante,
que anda, ó Senhor, na luz da tua presença.
Sozinho, ou na igreja, por todo lugar.
T: Cantarei para sempre
Aceita, Senhor, a expressão de minha alma,
as tuas misericórdias, ó Senhor;
Tributo de graças, pois tudo me dás:
os meus lábios proclamarão a todas as
Nos dias de lutas, nas horas de calma,
gerações a tua fidelidade.
Contigo, Senhor, tenho a benção da paz.

M: Em teu nome, de contínuo se alegra
e na tua justiça se exalta,
H: porquanto tu és a glória de sua força;
no teu favor avulta o nosso poder.
T: Pois ao Senhor pertence o nosso escudo,
e ao Santo de Israel, o nosso rei.
Cantarei para sempre
as tuas misericórdias, ó Senhor;
os meus lábios proclamarão a todas as
gerações a tua fidelidade. [SALMO 89,1-4.15-18]
CÂNTICO “CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE”
Dos montes correm para o mar
Teus rios de amor por mim
Eu abrirei meu coração
Deixando tua cura entrar
Me alegro por te pertencer
Levantarei as minhas mãos
Teu amor me alcança e me faz louvar-te
Cantarei teu amor pra sempre
Cantarei teu amor pra sempre
Meu coração exulta
Com alegria eu canto
Se o mundo conhecer a Ti
Ele se encherá com a sua alegria
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA DE JEREMIAS 28,5-9
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA
CORAL — “KYRIE ELEISON”
LEITURA DE ROMANOS 6,12–15.23
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo
mortal, de maneira que obedeçais às suas
paixões; nem ofereçais cada um os membros
do seu corpo ao pecado, como instrumentos de
iniquidade; mas oferecei-vos a Deus, como

ressurretos dentre os mortos, e os vossos
membros, a Deus, como instrumentos de
justiça. Porque o pecado não terá domínio
sobre vós; pois não estais debaixo da lei, e sim
da graça.
E daí? Havemos de pecar porque não
estamos debaixo da lei, e sim da graça? De
modo nenhum! [...] porque o salário do pecado
é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida
eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO “TU ÉS FIEL” [TD, 111 — ESTRIBILHO]
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Teu grande amor me sustenta e me guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
CÂNTICO “QUEM É DEUS ACIMA DO SENHOR” [TD, 258]
Quem é deus acima do Senhor?
E quem é rocha como nosso Deus?
É força e proteção.
Ele é a torre de libertação
Pra quem confia no Senhor.
Me treina pra lutar,
Me mostra onde devo eu andar.
Glórias ao nome do Senhor!
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MATEUS 10,40-42
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO
TRÍPLICE AMÉM
POSLÚDIO

VISITANTES
Agradecemos a presença de todos os que nos visitam nesta manhã! Que Deus abençoe
cada um e que voltem mais vezes! São muito bem-vindos!

CAMPANHA NOVA IPBUT
E aí, tem se envolvido nesta nova etapa da nossa igreja? Participe ativamente desta campanha!
Conforme informado nos cultos passados, a Comissão Financeira do Projeto de Expansão está
buscando mensurar o volume de contribuição que receberemos. Para isso, pedimos aos irmãos que já
decidiram que irão contribuir e tem em mente o prazo e o valor da oferta preencham o formulário em
anexo.

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT
A Junta Diaconal começou uma nova campanha de ação social. Atendendo um pedido da Associação
Evangélica Beneficente, vamos colaborar com a Casa de Repouso Otoniel Mota, uma casa de
repouso de idosos apoiada pela associação. Eles consomem 10kg de leite em pó por dia, mantimento
que está em falta.
Para ajudá-los, a IPBut recolherá, nos próximos três meses, doações de LEITE EM PÓ ou quantia em
dinheiro para compra, para contribuirmos para a campanha. Começamos a recolher a partir do dia
14/05. Qualquer dúvida, falem com o André ou com a Regilene.
Informamos que já foram recolhidos mais de 27kg de leite. Continue participando dessa Campanha!!!!

