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

O PODER DO MESSIAS E OS DEMÔNIOS

Johan Konings

O demônio está em alta. Ha “igrejas” especializadas em expulsar os demônios que você
tem. E se você não os tem, lhe arrumam alguns... Será que se pode comparar com essas
práticas aquilo que Jesus andou fazendo no meio do povo da Galileia, conforme descreve o
evangelho?
Nos tempos bíblicos, diversos tipos de formas misteriosas que assolavam as pessoas
eram chamados “demônios” ou “espíritos de impureza” (= causando impureza, incapacidade
de participar do culto). Muitos desses fenômenos hoje são da competência do médico ou do
psiquiatra. Mas havia também a percepção de um poder do mal que é maior que a gente, e
ao qual se chama de Satã ou “diabo”. O diabo tenta desviar o ser humano de sua vocação à
comunhão com Deus. Mas ele não tem a última palavra; é inferior a Deus, que o condena. É
o que ensina Gênesis 3,9–15. O homem e a mulher são punidos por terem prestado ouvido
antes ao diabo (a serpente) do que a Deus, mas o diabo é subjugado a Deus e à
descendência da mulher. E a leitura de Marcos 3,20–35 mostra esse “descendente da
mulher”, que domina o diabo — como se manifesta (dentro dos conceitos daquele tempo) na
expulsão dos demônios.
Ora, alguns mestres atribuíam o poder de Jesus sobre os demônios ao próprio chefe dos
demônios. Jesus responde com três argumentos: 1) o demônio não combate contra si
mesmo; 2) está aí alguém que é mais forte que o demônio (o “anunciado” em Gn 3,9–15); 3)
não existe pecado mais grave do que caluniar o Espírito de Deus — e é isso que esses
mestres estão fazendo! A cena termina, depois, com uma palavra de Jesus a respeito de
seus parentes que não compreendem a sua atuação. Jesus diz que sua verdadeira família
são aqueles que escutam seu ensinamento e praticam a vontade de Deus.
Jesus é o Messias, vindo com o poder de Deus. É com esse poder e com nenhum outro
que ele expulsa as forças malignas. E com o mesmo poder ensina a vontade de Deus,
pedindo que a pratiquemos, para nos tornemos seus verdadeiros irmãos.
Expulsar o que se opõe ao bem e praticar a vontade do Pai são dois lados da mesma
moeda. Se pretendemos aderir a Jesus e a sua prática, devemos também, no Espírito de
Deus, libertar os nossos irmãos das possessões demoníacas de hoje, aquilo que os desvia
do plano do Pai, aquilo que os impede de doar-se a pratica do Reino: os vícios do consumo,
da droga, da ganância, as amarras de uma sociedade estruturada para fazer reinar a
injustiça... todas as forças que oprimem o bem que Deus colocou em seus filhos e filhas.

LITURGIA

CULTO MATUTINO - 5O. DOMINGO - TEMPO COMUM - ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [DIRIGENTE]
Bom é render graças ao Senhor
e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo;
anunciar de manhã a tua misericórdia
e, durante as noites, a tua fidelidade.
Pois os teus atos me alegram, Senhor,
E sempre te bendirei. [Salmo 92,1-2]
HINO 188 — “LOUVORES A DEUS”
Louvores a Deus, mui sinceros louvores,
Tributa a minha alma com grande fervor;
Só tu és a fonte de graça e favores,
Divina promessa, recursos de amor.
Louvar-te, Senhor, meu desejo constante,
Meus votos ardentes, empenho sem par;
Louvar-te na vida, no lar ou distante,
Sozinho, ou na igreja, por todo lugar.
Aceita, Senhor, a expressão de minha alma,
Tributo de graças, pois tudo me dás:
Nos dias de lutas, nas horas de calma,
Contigo, Senhor, tenho a benção da paz.
Não cesse em meus lábios o canto sincero
De gratos louvores, tributo leal;
Vencer a jornada contigo eu espero,
Por bênção divina, favor paternal.
INVOCAÇÃO [TODOS]
Deus querido,
queremos louvar-te
pelo ar que respiramos
e nos traz a vida.
Louvamos-te pelo teu Espírito
que nos ensina a ser livres como as crianças.
Queremos louvar-te por tua graça
que nos reúne em Comunidade.
Porque só tu tens a Palavra
e nós confiamos em ti.
CÂNTICO — “GRATIDÃO” [JORGE CAMARGO]
Reunimo-nos neste lugar
Vimos em família celebrar
A fidelidade do Senhor
Força, prumo e chão do nosso amor. (2x)
Nosso caminhar torna-se um só
Nossas mãos unidas formam um nó
Amarrando nossas orações,
Planos, sonhos, vidas, corações. (2x)

É por isso que estamos aqui. (2x)
Somos agradecidos a Deus
Pelo dia que hoje chegou,
Pois ele fez o que nos prometeu
Com alegria do céu nos brindou.
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
ORAÇÃO
LEITURA DO SALMO 130 [DE PROFUNDIS]
1 Das profundezas clamo a ti, Senhor.
2 Escuta, Senhor, a minha voz;
estejam alertas os teus ouvidos às minhas
súplicas.
3 Se observares, Senhor, iniquidades,
quem, Senhor, subsistirá?
4 Contigo, porém, está o perdão,
para que te temam.
5 Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda;
eu espero na sua palavra.
6 A minha alma anseia pelo Senhor
mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Mais do que os guardas pelo romper da manhã,
7 espere Israel no Senhor,
pois no Senhor há misericórdia;
nele, copiosa redenção.
8 É ele quem redime a Israel
de todas as suas iniquidades.
HINO 158 — “SE SOFRIMENTO TE CAUSEI, SENHOR”
[ESTROFES 1,2 E 3]

Se sofrimento te causei, Senhor;
Se a meu exemplo o fraco tropeçou;
Se em teus caminhos eu não quis andar,
Perdão, Senhor!
Se vão e fútil foi o meu falar;
Se a meu irmão não demonstrei amor;
Se ao sofredor não estendi a mão,
Perdão, Senhor!
Se indiferente foi o meu viver;
Tranquilo, calmo, sem lutar por ti;
Devendo estar mui firme no labor;
Perdão, Senhor!
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
LEITURA
Quando estou abatido e desamparado,
quando há mentira por todo lado
e o medo e a indiferença crescem,

Que venha o teu Reino.
Quando não há alegria,
o amor inexiste
e a descrença aumenta,
Que venha o teu Reino.
Aos doentes e solitários,
aos presos e torturados
Que venha o teu Reino.
Nas igrejas,
em nossa oração e em nosso cantar
Que venha o teu Reino.
Em nossos corações,
em nossas mãos e em nosso olhar
Que venha o teu Reino. Logo!
[LITANIA TCHECA “WITH ALL GOD’S PEOPLE” — WORLD COUNCIL
OF CHURCHES, 1989]

HINO 158 — “SE SOFRIMENTO TE CAUSEI, SENHOR”
[ESTROFE 4]

Escuta, ó Deus, a minha oração;
E vem livrar-me de incertezas mil;
Transforma este pobre pecador;
Amém, Senhor!
ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELO PERDÃO [AUDÍVEL]
CÂNTICO
Rendei graças ao Senhor
Porque ele é bom. (2x)
Porque a sua misericórdia
Dura para sempre.
Rendei graças ao Senhor.
Rendei graças ao Deus dos deuses
Porque ele é bom. (2x)
Leitura do Salmo 138
1 Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu
coração;
na presença dos poderosos te cantarei louvores.
2 Prostrar-me-ei para o teu santo templo
e louvarei o teu nome,
por causa da tua misericórdia e da tua verdade,
pois magnificaste acima de tudo o teu nome e
a tua palavra.
3 No dia em que eu clamei, tu me acudiste
e alentaste a força de minha alma.

4 Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra,
quando ouvirem as palavras da tua boca,
5 e cantarão os caminhos do Senhor,
pois grande é a glória do Senhor.
6 O Senhor é excelso, contudo, atenta para os
humildes;
os soberbos, ele os conhece de longe.
7 Se ando em meio à tribulação,
tu me refazes a vida;
estendes a mão contra a ira dos meus inimigos;
a tua destra me salva.
8 O que a mim me concerne o Senhor levará a
bom termo;
a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre;
não desampares as obras das tuas mãos.
MOMENTO DE CÂNTICOS [GRUPO DE LOUVOR]
ORAÇÃO
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MARCOS 3,20–35
Então, ele foi para casa. Não obstante, a
multidão afluiu de novo, de tal modo que nem
podiam comer. E, quando os parentes de Jesus
ouviram isto, saíram para o prender; porque
diziam: Está fora de si. Os escribas, que
haviam descido de Jerusalém, diziam: Ele está
possesso de Belzebu. E: É pelo maioral dos
demônios que expele os demônios. Então,
convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de
parábolas: Como pode Satanás expelir a
Satanás? Se um reino estiver dividido contra si
mesmo, tal reino não pode subsistir; se uma
casa estiver dividida contra si mesma, tal casa
não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se
levantou contra si mesmo e está dividido, não
pode subsistir, mas perece. Ninguém pode
entrar na casa do valente para roubar-lhe os
bens, sem primeiro amarrá-lo; e só então lhe
saqueará a casa. Em verdade vos digo que
tudo será perdoado aos filhos dos homens: os
pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas
aquele que blasfemar contra o Espírito Santo
não tem perdão para sempre, visto que é réu
de pecado eterno. Isto, porque diziam: Está
possesso de um espírito imundo.

VISITANTES
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!

Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos e,
tendo ficado do lado de fora, mandaram
chamá-lo. Muita gente estava assentada ao
redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe,
teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua
procura. Então, ele lhes respondeu, dizendo:
Quem é minha mãe e meus irmãos? E,
correndo o olhar pelos que estavam
assentados ao redor, disse: Eis minha mãe

e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer
a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã
e mãe.
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO E BÊNÇÃO
TRÍPLICE AMÉM
POSLÚDIO
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JANTAR

DOS NAMORADOS
16/06 - 19 h - Local: Buffet Infantil - Informações e inscrições até dia 12/06, com Regilene e Christiane.
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ALMOÇO DA COPA
17/06 - Após a EBD, faremos um almoço nos preparando para assistir ao jogo Brasil x Suiça ás 15h.
Informações e inscrições com Rogério e Paulo.
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No dia 03/06/2018, iniciamos a classe de Escola Dominical “Primeiros Passos” para aqueles irmãos que
quiserem fazer a sua profissão de fé ou se tornarem membros de nossa igreja. As inscrições deverão ser
feitas com o reverendo Ademir! Ainda dá tempo de participar!
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ELEIÇÃO DE OFICIAIS
No mês de agosto estaremos realizando eleições de oficiais de nossa igreja, Presbíteros e Diáconos. Para
tanto o Conselho resolveu abrir para a igreja o direito de indicar nomes de membros da igreja para
concorrerem aos cargos. O prazo determinado para indicação de nomes será de 03 a 10 de junho de 2018.
Caso queira indicar pegue o formulário de indicação com os diáconos de plantão e deposite na urna própria.
Ore por este momento tão importante de nossa igreja e participe!

ELEIÇÃO DE OFICIAIS

141A. SEXTA FILOSÓFICA
29/06 - 19 h - "Relação ser humano - máquina. Conflito criador - criatura.”
Palestrante: Paulo Urbano Avila. Momento musical: Pedro Romanello, violão.
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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).
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. As arrecadações serão
encaminhadas para os necessitados, em recuperação da Cracolândia. Colaborem!
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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).
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!
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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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.
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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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