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Este domingo pascal acentua o dom do Espírito pelo Cristo ressuscitado. O evangelho como
Jesus, na própria tarde da Páscoa, apareceu aos discípulos no cenáculo, dando-lhes o Espírito Santo;
e como, no domingo seguinte, Jesus mostrou seu lado aberto a Tomé, testemunha da primeira hora,
mas proclamando felizes, doravante, os que acreditarem; sem ter visto (v. 29).
Queremos deter-nos no tema do dom do Espírito e a vida da comunidade. O dom do Espírito
serve em primeiro lugar para perdoar o pecado (v. 22-23). Pois os discípulos continuam a obra que
Jesus iniciou: na primeira apresentação por João Batista, Jesus fora chamado “o cordeiro que tira o
pecado do mundo” (João 1,29). A reconciliação com Deus e entre os irmãos é condição necessária
para que seja possível a comunidade que Jesus deseja.
Na leitura de Atos 4,32-35, vemos como essa comunidade funciona. Continuando a reunir-se,
depois da morte e ressurreição de Jesus, e animada por seu Espírito, procurava viver em unidade
perfeita: um só coração e uma só alma. Colocavam seus bens em comum, ninguém considerava seu
o que possuía, e assim não havia carência no meio deles. Comunhão dos bens materiais, mas
também dos bens intelectuais, afetivos, espirituais. O que chamamos de “fraternidade” era realidade
entre eles. Não era uma mera agremiação piedosa. Era uma união de vida.
Comunidade cristã é união de vida dos que seguem aquele que deu a vida por nós, Jesus Cristo.
Ele nada guardou para si. Nós também, não devemos guardar para nós nada dos bens que nos foram
dados — tanto materiais como intelectuais, morais etc. Somos administradores, não proprietários, e
isso é uma razão a mais para sermos muito responsáveis naquilo que fazemos: não nos pertence.
Pertence a Deus e é destinado aos nossos irmãos e irmãs. Assim como Cristo deu sua própria vida
em sinal do amor de Deus, assim também nós devemos dar a vida pelos irmãos (1João 3,16). Dar a
vida, vivendo ou morrendo... Morrendo de uma morte que em Cristo se transforma em vida.
Essa vida de comunhão é obra do Espírito de Cristo, que é o sopro de Deus que ressuscitou
Jesus dentre os mortos. Podemos também dizer que o Espírito de Deus faz ressuscitar em nós a vida
que Jesus viveu. Foi isso que experimentaram os primeiros cristãos, e é isso que a Igreja sempre terá
de vivenciar. Não o egoísmo de uma instituição fechada sobre si mesma e de cristãos só de nome,
mas uma comunhão de irmãos e irmãs, que contagia o mundo. Essa é a nossa fé, que vence o
mundo (1João 5,1-6).
A vida de Jesus ressuscita em nós. Paulo diz: “Não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em
mim” (Gálatas 2,20). João escreve seu evangelho para que estejamos firmes na fé em Jesus e nessa
fé tenhamos a vida. Mas não se trata de uma vida qualquer. Trata-se da vida que Jesus nos mostrou.
Por isso João descreveu os gestos de Jesus, seus sinais que falavam de Deus (João 20,30-31). Seja
nossa vida, nossa comunidade, tal sinal: “Nisto todos conhecerão que sois discípulos meus: que vos
ameis uns aos outros” (João 13,35).
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

A COMUNIDADE QUE NASCEU DA PÁSCOA

LITURGIA
PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Deus eterno e todo-poderoso,
adoramos-te pelo exemplo de humildade
que nos deste.
Adoramos-te porque quiseste
que nosso Salvador se fizesse
homem e servo.
Concede-nos aprender o ensinamento
de Sua Paixão
e ressuscitar com Ele em sua glória.
Adoramos-te por Jesus Cristo
teu filho e nosso humilde Rei,
na unidade do Espírito Santo.
Amém. [Luiz Carlos Ramos]
CÂNTICO “O REI DA GLÓRIA” [TD, 131]
O Rei da Glória, o Rei dos reis,
Senhor dos senhores, Soberano Deus
É Jesus, é Jesus, é Jesus.
Desceu da glória e homem se fez.
Varão de dores, Servo sofredor
Padeceu, sim Jesus, padeceu.
Sim, Cristo entregou sua vida.
De forma espontânea Ele a deu.
Ninguém poderia obrigá-lo,
Foi seu próprio amor que o moveu.
Por isso, reina acima dos céus
E tem o nome capaz de nos salvar.
É Jesus, só Jesus, só Jesus.
Virá, em breve, o Rei dos reis
Vestido em glória, com todo seu poder,
Voltará, meu Jesus voltará.
ORAÇÃO
LEITURA
Oh! Como é bom e agradável
viverem unidos os irmãos!
É como o óleo precioso sobre a cabeça,
o qual desce para a barba,
a barba de Arão,
e desce para a gola de suas vestes.
É como o orvalho do Hermom,
que desce sobre os montes de Sião.
Ali, ordena o Senhor a sua bênção

SEGUNDO DOMINGO DE PÁSCOA — ANO B
e a vida para sempre. [Salmo 133]
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
HINO “CULTO À TRINDADE” [TD, 64]
Deus está no templo!
Pai onipotente!
Diante dele nos prostremos
Reverentemente.
Servos consagrados,
Ao Altíssimo adoremos:
Por favor, com amor,
Espiritualmente
Deus está no templo!
Cristo está no templo!
Sumo benefício
Recebemos de seu sangue.
O Cordeiro Eterno
Foi o sacrifício,
Que na Cruz morreu, exangue;
Escolheu e sofreu
O mortal suplício;
Cristo está no templo!
Vem, ocupa o templo,
Instrutor divino!
Nossos corações habita.
Mestre incomparável,
Dá-nos teu ensino,
Aclarando a lei bendita;
Com prazer, e poder,
Oh! Favor supino!
Ele está no templo!
LEITURA
Da multidão dos que creram era um o coração e
a alma. Ninguém considerava exclusivamente
sua nem uma das coisas que possuía; tudo,
porém, lhes era comum. Com grande poder, os
apóstolos davam testemunho da ressurreição do
Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante
graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles,
porquanto os que possuíam terras ou casas,
vendendo-as, traziam os valores correspondentes
e depositavam aos pés dos apóstolos; então, se
distribuía a qualquer um à medida que alguém
tinha necessidade. [Atos 4,32-35]

CÂNTICO “BOM ESTARMOS AQUI” [TD, 320]
Bom estarmos aqui louvando a Deus,
Podendo exaltar Seu santo nome.
Tempo para isso,
Tempo para louvarmos a Deus,
Num só amor, num só Espírito.
Deus, venha nos abençoar,
E que essa união nunca falte para nós.
E que essa união nunca falte para nós.
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
O que era desde o princípio, o que temos ouvido,
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o
que contemplamos, e as nossas mãos apalparam,
com respeito ao Verbo da vida e a vida se
manifestou, e nós a temos visto, e dela damos
testemunho, e vo-la anunciamos, a vida eterna, a
qual estava com o Pai e nos foi manifestada), o que
temos visto e ouvido anunciamos também a vós
outros, para que vós, igualmente, mantenhais
comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com
o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas,
pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja
completa.
Ora, a mensagem que, da parte dele, temos
ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e
não há nele treva nenhuma. Se dissermos que
mantemos comunhão com ele e andarmos nas
trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se,
porém, andarmos na luz, como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros, e o
sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo
pecado. Se dissermos que não temos pecado
nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a
verdade não está em nós. Se confessarmos os
nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se
dissermos que não temos cometido pecado,
fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em
nós.
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para
que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos
Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo; e ele
é a propiciação pelos nossos pecados e não
somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do
mundo inteiro. [1João 1,1—2,2]
ORAÇÃO SILENCIOSA

HINO “UNIDO COM CRISTO” [TD, 217 — ESTROFES 1 E 3]
Com Cristo unido na morte da cruz,
Eu gozo a graça do reino da luz,
Que para a vida dos Céus me conduz,
Cada momento, com Cristo Jesus.
Cada momento me guia o Senhor,
Cada momento dispensa favor;
Sua presença concede vigor
Cada momento sou teu, Salvador!
Com Cristo unido na ressurreição,
Hei de alcançar eternal redenção;
Jamais em Cristo esperamos em vão,
Cada momento concede perdão.
LEITURA
Se meu passo é errante,
converte-me, Senhor;
Se minha fé é débil,
converte-me, Senhor;
Se minha mente é estéril,
converte-me, Senhor;
Se minhas mãos são rudes,
converte-me, Senhor;
Se meus olhos são ferozes,
converte-me, Senhor;
Se minha língua é cruel,
converte-me, Senhor;
Se minhas intenções são más,
converte-me, Senhor;
Se meu coração é fraco,
converte-me, Senhor.
Converte-me, Senhor
e serei o que, realmente, sou. [Luiz Carlos Ramos]
ORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA
Aleluia!
Louvai o nome do Senhor;
louvai-o, servos do Senhor,
vós que assistis na Casa do Senhor,
nos átrios da casa do nosso Deus.
Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom;
cantai louvores ao seu nome, porque é agradável.
[Salmo 135,1–3]

MOMENTO DE CÂNTICOS [GRUPO DE LOUVOR]
ORAÇÃO [LOUVOR]
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL

LEITURA DE JOÃO 20,19-31
Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da
semana, trancadas as portas da casa onde
estavam os discípulos com medo dos judeus,
veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz
seja convosco! E, dizendo isto, lhes mostrou
as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os
discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes,
pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco!
Assim como o Pai me enviou, eu também vos
envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles
e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de
alguns perdoardes os pecados, são-lhes
perdoados; se lhos retiverdes, são retidos.
Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe, então, os outros discípulos:
Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu
não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali
não puser o dedo, e não puser a mão no seu
lado, de modo algum acreditarei.

Passados oito dias, estavam outra vez ali
reunidos os seus discípulos, e Tomé, com
eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus,
pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja
convosco! E logo disse a Tomé: Põe aqui o
dedo e vê as minhas mãos; chega também a
mão e põe-na no meu lado; não sejas
incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé:
Senhor meu e Deus meu! Disse-lhe Jesus:
Porque me viste, creste? Bem-aventurados os
que não viram e creram.
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos
muitos outros sinais que não estão escritos
neste livro. Estes, porém, foram registrados
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho
de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em
seu nome.
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO
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estavam os discípulos com medo dos judeus,
veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz
seja convosco! E, dizendo isto, lhes mostrou
as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os
discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes,
pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco!
Assim como o Pai me enviou, eu também vos
envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles
e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de
alguns perdoardes os pecados, são-lhes
perdoados; se lhos retiverdes, são retidos.
Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe, então, os outros discípulos:
Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu
não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali
não puser o dedo, e não puser a mão no seu
lado, de modo algum acreditarei.

Passados oito dias, estavam outra vez ali
reunidos os seus discípulos, e Tomé, com
eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus,
pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja
convosco! E logo disse a Tomé: Põe aqui o
dedo e vê as minhas mãos; chega também a
mão e põe-na no meu lado; não sejas
incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé:
Senhor meu e Deus meu! Disse-lhe Jesus:
Porque me viste, creste? Bem-aventurados os
que não viram e creram.
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos
muitos outros sinais que não estão escritos
neste livro. Estes, porém, foram registrados
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho
de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em
seu nome.
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

VISITANTES

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!

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

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. Aparecida [saúde];
Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; 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.
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.
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.
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!

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 II

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. Aparecida [saúde];
Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; 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.
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.
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.
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!
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!

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 - 24871-1
(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.

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 - 24871-1
(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.

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

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

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.

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.

