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

DEUS REJEITOU O POVO QUE ELEGERA?

Johan Konings

As leituras de hoje suscitam uma pergunta: se Deus escolheu Israel como
povo eleito, por que mudou de ideia? Será que rejeitou os judeus? No
evangelho, Jesus narra uma parábola a respeito disso. No Antigo
Testamento, o povo de Israel e a “vinha de Deus”. O profeta Isaías denuncia
que ela não produz frutos (Isaías 5,1–7). Jesus, em Mateus 21, 33–46, diz
que são os arrendatários — os chefes de Israel — que não querem pagar
sua parte ao “Senhor da vinha”. Mais: quando este manda seu filho, matamno, querendo apoderar-se de sua herança... Mas a vinha lhes é tirada e dada
a “outro povo”, que entregará seus frutos no devido tempo.
Jesus se refere à sua própria missão e também ao nascimento do novo
povo de Deus, a Igreja, a partir da ressurreição de Cristo, “pedra rejeitada
pelos construtores, mas que se tornou pedra angular”. Os líderes do antigo
povo de Deus não queriam produzir frutos para Deus. Queriam a vinha para
si. E como os opressores de hoje, que querem o poder pelo poder e pelo
proveito próprio, e não como liderança responsável para, junto com o povo,
produzir “frutos de justiça”. Jesus e seus fiéis constituem uma denúncia viva
contra tais usurpadores. E, como na parábola, também hoje acontece que os
enviados do “senhor da vinha” são rechaçados e mortos. Porém, como Deus
fundou seu novo povo sobre seu enviado e “mártir” (testemunha) por
excelência, que é Jesus Cristo, assim também o sangue dos mártires da
América Latina hoje será embasamento do povo de Deus.
Os opressores matam os enviados, os profetas. Mas os que sentem arder
em si a voz profética de Deus devem reclamar da sociedade humana “frutos
de justiça”. Por outro lado, os que são constituídos no poder (os
arrendatários) devem considerar o poder como um serviço, a fim de produzir
com o povo a justiça que Deus espera. O povo não é sua propriedade. O
único senhor do povo é Deus.

LITURGIA

VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO
Que as palavras dos nossos lábios
E o meditar do nosso coração
Sejam agradáveis a ti,
Nosso Senhor e Redentor. Amém!
HINO “OS CÉUS PROCLAMAM” [HNC, 22]
Altamente os céus proclamam
Seu divino Criador!
Anunciam o firmamento
Tua obras, ó Senhor!
Incessantes, noite e dia,
Dão sinais do teu poder,
Sem palavras, proclamando
Deus excelso no saber!
Majestoso o sol caminha
Pelos céus, com resplendor!
Exultando, em seu percurso,
Enche o mundo de calor.
Todo o vasto universo
Canta, em coro, teu louvor!
E a nós vem doce ensino
Da Palavra do Senhor.
Tua Lei, quão preciosa,
Brilha mais que a clara luz;
Esclarece as nossas mentes,
Guia as almas a Jesus,
Em tua graça meditando,
Cantarei, ó bom Senhor,
E será na minha boca
Agradável o teu louvor.
ORAÇÃO
LEITURA
D: Exultai, ó justos, no Senhor!
Aos retos fica bem louvá-lo.
Celebrai o Senhor com harpa,
louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas.
Entoai-lhe novo cântico,
tangei com arte e com júbilo.
C: Porque a palavra do Senhor é reta,
e todo o seu proceder é fiel.
Ele ama a justiça e o direito;
a terra está cheia da bondade do Senhor.

L1: Os céus por sua palavra se fizeram,
e, pelo sopro de sua boca, o exército deles.
Ele ajunta em montão as águas do mar;
e em reservatório encerra as grandes vagas.
L2: Tema ao Senhor toda a terra,
temam-no todos os habitantes do mundo.
Pois ele falou, e tudo se fez;
ele ordenou, e tudo passou a existir.
O Senhor frustra os desígnios das nações
e anula os intentos dos povos.
D: O conselho do Senhor dura para sempre;
os desígnios do seu coração,
por todas as gerações.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor,
e o povo que ele escolheu para sua herança.
T: Nossa alma espera no Senhor,
nosso auxílio e escudo.
Nele, o nosso coração se alegra,
pois confiamos no seu santo nome.
Seja sobre nós, Senhor,
a tua misericórdia,
como de ti esperamos. [SALMO 33,1-12.20-22]
HINO “DEUS DOS ANTIGOS” [TD, 78]
Deus dos antigos, cuja forte mão
Rege os milhares de astros na amplidão,
Ó soberano e excelso Criador,
Com gratidão cantamos Teu louvor.
Aos nossos pais Tu foste inspiração,
Força e poder, vitória e proteção.
Oh! Sobre nós, supremo Amparador,
Seja também o Teu imenso amor!
No torvelinho e na perturbação
Dos tempos maus de um mundo em confusão,
Teu braço forte seja o defensor
Dos que confiam sempre em Ti, Senhor!
Teu povo guia em paz e mansidão,
Testemunhando a Tua redenção
E as nossas vidas cantarão, Senhor,
Com gratidão o Teu eterno amor!
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA

LEITURA
Do fundo dos nossos desencontros
Nós te buscamos, ó Deus.
Em ti encontramos paz,
Porque tu és a nossa paz;
Em ti encontramos amor,
Porque tu és o Deus de amor;
Em ti encontramos a vida,
Porque tu és a nossa vida.
Nós te adoramos e suplicamos:
Liberta-nos das distâncias de nós mesmos,
Liberta-nos das distâncias do nosso irmão e
da nossa irmã,
Liberta-nos da distância do nosso Salvador.
Tem misericórdia de nós.
Perdoa-nos.
Permite-nos o reencontro
Da tua face
Da tua face na face do nosso irmão
Da tua face na face da nossa irmã
Permite-nos, finalmente, o encontro
De nós mesmos com a tua missão.
E assim, anunciaremos ao mundo
O teu Reino, o teu Poder e a tua Glória para
sempre! Amém. [Luiz Carlos Ramos]
HINO “ORAÇÃO A JESUS” [TD, 169]
Dirijo a ti, Jesus,
Minha oração,
Eu sei que tudo vês
No coração,
A ti venho adorar,
E graça suplicar,
Oh! Vem-me abençoar,
Vem já, meu Deus.
Dirijo a ti, Jesus,
Minha oração,
Do mal que pratiquei
A confissão;
Sê tu, ó meu Senhor,
Propício ao pecador,
Concede-me o favor
De tua paz.

Dirijo a ti, Jesus,
Minha oração,
Divino amparo que és
Em aflição;
Oh! Vem-me consolar,
Minha alma confortar,
E sempre me guardar
De todo o mal.
Atende, ó meu Jesus,
Minha oração,
Que humilde sobe a ti,
Com gratidão;
Tu és meu Mediador,
Meu Rei e Salvador;
Que sempre em teu amor
Possa eu viver!
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
LEITURA
Aleluia!
Louvai a Deus no seu santuário;
louvai-o no firmamento, obra do seu poder.
Louvai-o pelos seus poderosos feitos;
louvai-o consoante a sua muita grandeza.
Louvai-o ao som da trombeta;
louvai-o com saltério e com harpa.
Louvai-o com adufes e danças;
louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas.
Louvai-o com címbalos sonoros;
louvai-o com címbalos retumbantes.
Todo ser que respira louve ao Senhor.
Aleluia! [Salmo 150]
MOMENTO DE LOUVOR
ORAÇÃO DE GRATIDÃO E LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DO SALMO 19
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO E BÊNÇÃO
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!

PEDIDOS DE ORAÇÃO
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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]; Dona
Adélia [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [saúde], Miguel (sobrinho de Bia e Rafa)
[saúde]; Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Amanda e família [luto];
Maria de Souza Madureira [mãe da Roseane]; Maria Carolina Palmieri [cirurgia/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.

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]; Dona
Adélia [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [saúde], Miguel (sobrinho de Bia e Rafa)
[saúde]; Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Amanda e família [luto];
Maria de Souza Madureira [mãe da Roseane]; Maria Carolina Palmieri [cirurgia/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.

ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO
Acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas aqui na igreja, Estudo Bíblico Semanal. Tem sido um
momento de edificação para todos os participantes. Venha e participe!
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CLASSE DE NOVOS MEMBROS
Iniciamos a sala de escola dominical para Novos Membros. Essa sala se destina àqueles que querem se tornar
membros de nossa igreja e também para aqueles que quiserem conhecer mais sobre as bases de nossa fé e a
estrutura de nossa igreja. Participe!

CLASSE DE NOVOS MEMBROS

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO
Você pode orar pela nossa igreja, conectado a um dos grupos de oração matinal. Há quatro grupos:
das 06, 07, 08 e 09 horas da manhã. Você escolhe o grupo e recebe por WhatsApp o motivo de oração
da semana. Aí é só separar alguns minutos ao despertar pela manhã e orar por nossa igreja! Entre em
contato com a Márcia (11) 98904-3536 e faça o seu registro. Participe!
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DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL
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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.
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DÍZIMOS E OFERTAS I
O exercício de nossa contribuição fiel e voluntária nos dízimos e ofertas ao Senhor é uma das
manifestações mais verdadeiras de expressarmos o nosso amor e gratidão ao nosso Deus por todas
as bênçãos Dele recebidas. “Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?" (Salmo
116,12). Sejamos fiéis e gratos a Deus sempre, trazendo à Sua casa nossos dízimos e ofertas!

DÍZIMOS E OFERTAS I
O exercício de nossa contribuição fiel e voluntária nos dízimos e ofertas ao Senhor é uma das
manifestações mais verdadeiras de expressarmos o nosso amor e gratidão ao nosso Deus por todas
as bênçãos Dele recebidas. “Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?" (Salmo
116,12). Sejamos fiéis e gratos a Deus sempre, trazendo à Sua casa nossos dízimos e ofertas!

Iniciamos a sala de escola dominical para Novos Membros. Essa sala se destina àqueles que querem se tornar
membros de nossa igreja e também para aqueles que quiserem conhecer mais sobre as bases de nossa fé e a
estrutura de nossa igreja. Participe!

DÍZIMOS E OFERTAS II
Podemos realizar nossas contribuições para a igreja das seguintes maneiras:
1) Usando os envelopes, entregando-os para as tesoureiras da igreja (D.Ida/Ana Elisa) ou
depositando no gazofilácio no culto matutino do 3º domingo;
2) Via depósito ou transferência bancária nas seguintes contas da igreja:
BRADESCO ag. 0104 c/c - 224589-2 (para manutenção da igreja)
BRADESCO ag. 0104 c/c - 24589-5 (para projeto Nova IPBUT)
Igreja Presbiteriana do Butantã
CNPJ – 03.453.055/0001-45
Contribua com alegria para o crescimento e desenvolvimento dos projetos da IPBUT
A IPBut conta agora com um número de celular com WhatsApp para melhor comunicação com os irmãos.
Coloquem em sua agenda o número do IPButCelular: (11) 97494-6764.
Pedimos aos que fizerem o pagamento de suas cotas mandarem foto do comprovante para o número acima.
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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.
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NOSSA IGREJA TEM COMO
MISSÃO: Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de Jesus Cristo.
PROPÓSITO: Somos uma igreja aberta a todo tempo, pronta para o diálogo e para o acolhimento de
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pessoas de diferentes origens, histórias e ideias, cuja vivência do evangelho se traduz na
comunicação da salvação em Cristo e em fazer a diferença onde está inserida, transformando vidas,
realidades e expectativas.
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