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

SANTO DE CASA...

Johan Konings

“Santo de casa não faz milagre”.
Os antigos israelitas não gostam quando o profeta Ezequiel denuncia a infidelidade à
Lei e à Aliança que provocou a catástrofe do exílio babilônico. Mas gostem ou não, Ezequiel
entrega o recado: “Saberão que há um profeta no meio deles” (Ezequiel 2,2–10). A
lembrança dessa pregação constitui o pano de fundo para reler o que ocorreu a Jesus
quando foi pregar na sua própria terra, Nazaré, depois de ter percorrido Cafarnaum e as
outras cidades da Galileia (Marcos 6,1–6). Os seus conterrâneos não aceitavam que esse
jovem que conheceram morando no meio deles como trabalhador braçal lhes pregasse a
conversão para participarem do Reino de Deus.
O evangelho nos conta ainda que, depois da ciumenta rejeição, Jesus não pôde fazer
lá muitos milagres. “Santo de casa...”. Deus não lhe permitiu mais do que isso, pois os
milagres são obras de Deus. A limitação dos milagres era um aviso de Deus para evidenciar
a incredulidade. Só uns milagrinhos, umas curas de doentes... mas não deixava de ser um
sinal deixado pelo profeta.
O que ocorreu a Jesus em Nazaré prefigura a rejeição que ele experimentará, poucos
meses depois, em Jerusalém. Ali, não apenas recusarão sua palavra, mas o pregarão na
cruz. Como ficaria uma visita de Jesus a nós hoje? Encontraria ouvido? Muitos seguidores
conheceram a mesma sorte que Jesus. Pessoas simples, profetas que surgiram e
levantaram sua voz no nosso meio. Foram mortas por “pessoas de bem”. Eram
consideradas pouco importantes, não tinham poder, mas sua palavra tem. Sua voz não se
cala, mesmo que estejam mortas. Porque a voz da justiça e da fraternidade é a voz de Deus.
Ao profeta não importam posição social ou eloquência (Jeremias 1,6). Em 2Coríntios
12,2–10 encontramos o currículo de Paulo: não exibe muitos diplomas. Gloria-se em sua
fraqueza, pois nela é Deus quem age. Ele só quer anunciar o evangelho do Cristo
crucificado e pede que suportemos essa sua loucura. Poder e eloquência não importam.
Importa que o profeta é enviado por Deus. Talvez ele seja uma pessoa simples e insistente.
Talvez não faça milagres vistosos... talvez só levante o ânimo de umas poucas pessoas.
Talvez seja crucificado, figurativamente, pelos que gostam de se mostrar muito religiosos.
Mas o que ele fala é palavra de Deus.

LITURGIA
CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM — 9O. DOMINGO - ANO B
PRELÚDIO
HINO “GRATA MEMÓRIA” [TD, 189]
ACLAMAÇÃO [DIRIGENTE]
Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo,
De bendizer-te, de cantar-te glória;
Ó Deus, nós meditamos teu amor
Pois guardo na alma teu amor imenso:
no meio do teu Templo!
Grata memória!
Como teu nome, ó Deus, também teu louvor
atinge os limites da terra. [SALMO 48,10-11b]
Quando perdido vagueava aflito,
E em densas trevas meu andar seguia,
CÂNTICO “VEM, ESTA É HORA”
Tu me buscaste, lá dos céus mandando
Vem, esta é a hora da adoração!
Luz que me guia!
Vem, dar a Ele teu coração.
Quando oprimido por mundano jugo,
Vem, assim como estás para adorar.
Em maus caminhos eu me angustiava,
Vem, assim como estás diante do Pai.
Deu-me descanso tua voz tão terna
Vem...
Que me chamava!
Toda língua confessará o Senhor
Aos fortes braços eu corri confiante,
Todo joelho se dobrará
Meigo e bondoso, não me recusaste;
Mas aquele que a Ti escolher
E em teu imenso, suave amor, tão puro,
O tesouro maior terá.
Me agasalhaste!
LEITURA
Oh! Nunca, nunca cessarão meus lábios
M: Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado,
De bendizer-te, de cantar-te a glória;
na cidade do nosso Deus.
Pois em minha alma Tu és sempre, ó Cristo,
Seu santo monte, belo e sobranceiro,
Grata memória! Amém.
é a alegria de toda a terra;
o monte Sião, para os lados do Norte,
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
a cidade do grande Rei.
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
Nos palácios dela,
INTERLÚDIO
Deus se faz conhecer como alto refúgio.
LEITURA
T: Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia
A ti, que habitas nos céus,
no meio do teu templo.
elevo os olhos!
Como o teu nome, ó Deus,
Como os olhos dos servos estão fitos
assim o teu louvor se estende até aos
nas mãos dos seus senhores,
confins da terra;
e os olhos da serva,
a tua destra está cheia de justiça.
na mão de sua senhora,
Alegre-se o monte Sião,
assim os nossos olhos estão fitos no Senhor,
exultem as filhas de Judá,
nosso Deus,
por causa dos teus juízos.
até que se compadeça de nós.
H: Percorrei a Sião, rodeai-a toda,
Tem misericórdia de nós, Senhor, tem
contai-lhe as torres;
misericórdia;
notai bem os seus baluartes,
pois estamos sobremodo fartos de desprezo.
observai os seus palácios,
A nossa alma está saturada
para narrardes às gerações vindouras
do escárnio dos que estão à sua vontade
que este é Deus,
e do desprezo dos soberbos. [Salmo 123]
o nosso Deus para todo o sempre;
O
RAÇÃO
[SILENCIOSA]
ele será nosso guia até à morte.
[SALMO 48,1–3.9–11.12–14]

HINO “COMUNHÃO PRECIOSA” [TD, 166, ESTROFES 1 E 3]
Preciosas são as horas
Na presença de Jesus!
Comunhão deliciosa
Da minha alma com a luz!
Os cuidados deste mundo
Não me podem abalar,
Pois é ele o meu abrigo
Quando o tentador chegar.
Se confesso meus temores,
Toda a minha imperfeição,
Ele escuta com paciência
Essa triste confissão;
Com ternura repreende
Meu pecado e todo o mal.
Ele é sempre o meu amigo,
O melhor e mais leal.
LEITURA
Senhor, tão certo como o céu é sem-limites,
nós nos apresentamos como
criaturas limitadas diante de ti;
Senhor, tão certo como as estrelas brilham
neste céu sem-fim,
nós nos inclinamos para confessar-te
nossos limites;
Deus, pai que tudo perdoas,
aproxima-te de nós,
estende-nos tuas mãos,
conduz-nos pelos caminhos do amor,
da paz, da mansidão e da justiça;
Faz-nos solidários, compreensivos e fiéis;
Estende-nos teu céu infinito
para que nossa finitude
se transforme em luz eterna para a vida,
Pois, sem ti, Senhor,
nada somos e nada seremos.
[CONFISSÃO DOS LIMITES, DE ALEXANDRE FILORDI]

HINO “COMUNHÃO PRECIOSA” [TD, 166, ESTROFE 4]
Se quereis saber quão doce
É a divina comunhão,
Podereis mui bem prová-la,
E tereis compensação;
Procurai estar sozinhos
Em conversa com Jesus

VISITANTES

Provareis na vossa vida
O poder que vem da cruz!
ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELO PERDÃO [AUDÍVEL]
INTERLÚDIO
LEITURA
Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado,
na cidade do nosso Deus. [SALMO 48,1]
MOMENTO DE CÂNTICOS [GRUPO DE LOUVOR]
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA
Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os
seus discípulos o acompanharam. Chegando o
sábado, passou a ensinar na sinagoga; e muitos,
ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: Donde vêm a
este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi
dada? E como se fazem tais maravilhas por suas
mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de
Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre
nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus,
porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na
sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não
pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos
enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da
incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias
circunvizinhas, a ensinar.
Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois
a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos
imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o
caminho, exceto um bordão; nem pão, nem alforje,
nem dinheiro; que fossem calçados de sandálias e não
usassem duas túnicas. E recomendou-lhes: Quando
entrardes nalguma casa, permanecei aí até vos
retirardes do lugar. Se nalgum lugar não vos receberem
nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés,
em testemunho contra eles. Então, saindo eles,
pregavam ao povo que se arrependesse; expeliam
muitos demônios e curavam numerosos enfermos,
ungindo-os com óleo. [MARCOS 6,1-13]
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO E BÊNÇÃO
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair
(mãe do Allan) (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
A Junta Diaconal está recebendo doações de agasalhos, roupas de frio e cobertores em bom estado.
Esta arrecadação será encaminhada para entidades que tratam com moradores de rua. Participe.
Contamos com sua colaboração!
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Esta arrecadação será encaminhada para entidades que tratam com moradores de rua. Participe.
Contamos com sua colaboração!

CAMPANHA NOVA IPBUT

CAMPANHA NOVA IPBUT

Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair
(mãe do Allan) (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.

Já entramos na segunda da fase da construção de nosso templo. E você, tem se envolvido nesta nova
etapa da nossa igreja? Conforme informado anteriormente, a Comissão Financeira do Projeto de
Expansão está buscando mensurar o volume de contribuição que receberemos. Caso queira colaborar
conosco ou saiba de pessoas que possa indicar para colaborar também, entre em contato. Participe
ativamente desta campanha!
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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!
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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/Arlete) 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/Arlete 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
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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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