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CULTO MATUTINO

Rev. Marcelo Smargiasse

Rev. Ademir Aguiar

JUNTA DIACONAL

Geni, Regilene, Wolf

Ida, Claynon, Regina

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS
VIDA CRISTÃ
JOVENS
SALA DA GENTE
SALA COLORIDA

Rev. Marcelo Smargiasse

Dimensões sociais da fé do AT

Rev. Ademir Aguiar

Tudo o que você sempre quis saber sobre o AT e
tinha vergonha de perguntar

Presb. Paulo Rogério

Jesus Cristo

Presb. Ricardo/Christiane

Apocalipse e profecias

Júlia Elert

Roboão assume o reino

SALA VERDE

Débora / Lara

Deus fez tudo

SALA AZUL

Aline Moojen

Roboão assume o reino

Débora Hochheim

Confiando em Deus

CULTO INFANTIL

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO / FEVEREIRO
28

Ricardo Hochheim

6

Teca e Jarbas

28

Saimon

7

Marcos Cavalcanti

29

Daniel Cunha Coelho

8

Geni e Eliseu

30

Erika Gerhart Barbosa Leite

8

André Coelho M. Eler

30

Maria Jussara Galluzi Scott

13

Ida Ribeiro Salomão
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Equipe Pastoral:
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Marcelo Smargiasse

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

SER SAL E LUZ

Johan Konings

Ao lermos o trecho do sermão da montanha (Mateus 5,13-20), alguém pode
perguntar: “Que pretensão é essa de dizer que os seguidores de Jesus, gente
simples e sem brilho, devem ser ‘sal e luz’ para o mundo?”. Jesus quer dizer que
esses simples galileus, agora reunidos na comunidade do Reino de Deus, dão
sabor ao mundo insípido e devem deixar brilhar as suas boas obras, para que as
pessoas deem graças a Deus. Pois Deus é reconhecido nas boas obras de seus
filhos. Isso significa também que não devem fazer as boas obras por vaidade
própria: uma “luz” boa não ofusca a vista com seu próprio foco, mas ilumina o
mundo em torno de si. O texto de Isaías 58,1-9a dá um exemplo de como deixar
brilhar essa luz: saciar os famintos, acolher os indigentes, afastar a opressão de
nosso meio...
A sociedade de hoje procura um brilho bem diferente daquele do evangelho: luxo
e esbanjamento, diploma comprado e esperteza para enganar os outros... O sal e
a luz do evangelho não são reservados aos que têm riqueza e poder. Encontramse na vida do mais pobre. Este pode ser sal e luz até para os ricos e cultos: fazlhes ver a vida em sua nudez e provoca no coração deles a opção fundamental.
Diante do pobre, os abastados têm de optar a favor ou contra o Cristo pobre. A
solidariedade dos pobres e com os pobres questiona os “valores” de uma
sociedade individualista e competicionista, na qual cada um abocanha tudo quanto
consegue. O povo dos pobres é, para todos, a luz que lhes faz ver a dimensão
decisiva de sua vida. O brilho do mundo, ao contrário, leva ao tédio; em vez de sal
e luz, escuridão e entorpecentes...
O texto de 2Coríntios 2,1-12 nos lembra que o Cristo, centro e inspiração de
nossa vida, não combina com o falso brilho do mundo: “Nada a não ser Jesus
Cristo, e Jesus Cristo crucificado”. Os cristãos devem colocar sua glória somente
em Cristo. Paulo não prega coisas de sucesso, mas o Cristo crucificado, para que
a fé não se baseie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, que
ressuscitou Jesus.
Para sermos sal e luz, Cristo não ordena esforços sobre-humanos. Basta nossa
adesão cordial e íntima a Jesus e a sua comunidade. “Sois o sal... sois a luz...”.
Quem adere de verdade à comunidade do Reino que ele convoca, será sal e luz.
Se somos verdadeiramente discípulos dele, comunicamos cor e sabor ao mundo.
Por nossa bondade, simplicidade, justiça, autenticidade e também por nossos
sacrifícios, se for o caso, tornamos o mundo luminoso e gostoso, de modo que os
nossos semelhantes possam dar graças a Deus.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de
D. Geni]; Beatriz Mayumi [saúde, amiga de Júlia H.]; Valentina [saúde, filha da amiga da Claudia]; Alan
Yudi Kyonaga [saúde, amigo de Melissa]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; D. Blanca [saúde]; Cleo [saúde,
amiga da Teca], Sandra Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; D. Ivany [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.

LITURGIA

QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS]
Jesus bendito,
Senhor amado,
somos teus amigos, teus servos,
em ti somos mais que vencedores,
por ti somos um com o Pai,
contigo anunciamos o teu Reino.
Permita que sejamos sal da terra,
ajuda que sejamos luz do mundo,
usa todo o nosso ser para tua glória
e anúncio da tua justiça.
Que nesses momentos aqui juntos contigo
nosso louvor seja coerente
com o que já celebramos longe daqui,
mas sempre em tua presença.
Em teu nome. Amém. [MARCELO SMARGIASSE]
CÂNTICO “TEU POVO” [TD, 93]
É o teu povo aqui presente,
Todos numa só voz, declarando que só tu és grande
Exaltamos teu doce nome
Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus
Pois és santo, sim, és digno
De louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido,
Dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor.
LEITURA
L1: Aleluia!
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor
e se compraz nos seus mandamentos.
T: Aleluia!
L2: A sua descendência será poderosa na terra;
será abençoada a geração dos justos.
Na sua casa há prosperidade e riqueza,
e a sua justiça permanece para sempre.
L3: Ao justo, nasce luz nas trevas;
ele é benigno, misericordioso e justo.

T:

Ditoso o homem que se compadece e empresta;
ele defenderá a sua causa em juízo;
não será jamais abalado;
será tido em memória eterna.
Não se atemoriza de más notícias;
o seu coração é firme, confiante no Senhor.
Distribui, dá aos pobres;
a sua justiça permanece para sempre,
e o seu poder se exaltará em glória.
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor
e se compraz nos seus mandamentos.
Aleluia! [SALMO 112,1-7.9]

HINO “NOSSO PAI QUE ESTÁS NO CÉU” [TD, 172]
Nosso Pai que estás no céu,
nome santo seja o teu.
O teu reino venha e faze
teu querer, e não o meu.
Nosso Pai, nós te imploramos
que nos dês o nosso pão.
Dá fartura pra cidade,
manda chuva pro sertão.
Dá fartura pra cidade,
manda chuva pro sertão.
Nosso Pai que estás no céu,
nos ajuda a perdoar,
pois assim é que tu podes
nossa vida melhorar.
Pois devemos perdoar
ao criado e ao patrão.
Nos ajuda, ao que tem fome,
a estender a nossa mão.
Nos ajuda, ao que tem fome,
a estender a nossa mão.
Nosso Pai que estás no céu,
guarda-nos da tentação
e nos livra da maldade,
com a tua proteção.
Pois é teu somente o reino,

o poder é teu também,
e a glória é toda tua,
para sempre, sempre, amém.
E a glória é toda tua,
para sempre, sempre, amém.

Quando a impaciência, a desconfiança
e o temor me assaltarem,
Ajuda-me a perseverar, Senhor;
Quando o desamor, a injustiça
e a falta de solidariedade me atingirem,
Protege-me, Senhor,
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
Em todos os dias da minha vida.
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
Amém. [VERA LÚCIA CHVATAL]
LEITURA DE ISAÍAS 58,1-9A [L1]
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
CÂNTICO “ACLAME AO SENHOR” [TD, 150]
ORAÇÃO SILENCIOSA
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há!
LEITURA DE 1CORÍNTIOS 2,1-12 [L2]
Todos os dias eu louvarei as maravilhas do Teu amor!
HINO “SENHOR, EU PRECISO DE TI” [TD, 159, ESTROFES 1 E 2]
Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor;
Eu creio, Senhor, na divina promessa,
Com todo o meu ser,
Vitórias já tive nas lutas aqui,
Com tudo o que sou sempre Te Adorarei!
Contudo, é mui certo que a gente tropeça:
Aclame ao Senhor toda terra e cantemos.
Por isso, Senhor, eu preciso de ti.
Poder, majestade, louvores ao Rei!
A luz que me guia no escuro caminho,
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Fulgura de cima, do Sol criador,
Ao som de Teu nome!
Contudo, não posso segui-lo sozinho:
Alegre Te louvo por Teus grande feitos!
Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.
Firmado estarei, sempre Te amarei!
LEITURA [L3]
Incomparáveis são as promessas do Senhor!
Quando o sol desponta, clareando o dia,
ORAÇÃO DE LOUVOR
Olha-me, Senhor;
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
Quando o dia se inicia,
LEITURA DE MATEUS 5,13-20
Trazendo as responsabilidades que me cabem, MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
Abençoa-me, Senhor;
ORAÇÃO
Quando eu faltar com a caridade
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
e me deixar invadir pelo egoísmo
AMÉM TRÍPLICE
Perdoa-me, Senhor;
Quando meus passos se desviarem do caminho da luz POSLÚDIO
Faze-me retornar, Senhor;
Quando as agruras da vida me confundirem,
Ensina-me, Senhor;
Quando a provação sobrevier
e meu coração se encher de angústia,
Fortalece-me, Senhor;

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho da IPBut convoca todos os membros para sua AGO a acontecer no dia 12 de março de
2017 , após o Culto Matutino, a fim de que os membros tomem conhecimento do balanço 2016, do
orçamento para 2017, das nomeações para os ministérios da igreja e dos projetos do Conselho. Participe!

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!

