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Amós não era profeta nem “filho de profeta” — termo bíblico para dizer discípulo
(Amós 7,12–15). Não ganhava seu pão profetizando. Era pastor e agricultor. Tampouco
era cidadão da Samaria; era de Judá, que vivia em conflito com os samaritanos. Mesmo
assim, Deus o escolheu para dar um sério aviso ao sacerdote de Betel, santuário de
Samaria.
Tampouco eram missionários profissionais os doze que Jesus enviou a anunciar a
proximidade do Reino de Deus (Marcos 6,7–13). Estavam entregues à sua missão, à
boa-nova que deviam anunciar. Estavam entregues à hospitalidade das casas que
encontrassem. Recebiam, sim, de Deus, o poder de fazer uns discretos sinais, curas,
exorcismos. Nada deviam ter de si mesmos: nem dinheiro, nem roupa de reserva. Só
sandálias e um bom cajado para caminhar. Pois deviam avançar com pressa. O tempo
se cumpriu!
Se acreditamos na boa-nova do Reino, não a podemos esconder aos nossos irmãos.
Se acreditamos que a prática de Jesus inaugurou a salvação do mundo e mostrou o
caminho para todas as gerações, não podemos guardar isso para nós. O mundo tem de
ouvir isso. “Como poderão crer, se não ouvirem?” (Romanos 10,14). Quem crê
verdadeiramente, tem de evangelizar. Mas como?
Não precisa ser especialista, capaz de discutir nas ruas e nas praças. Nem precisa de
treinamento para aprender a enrolar as pessoas ingênuas e tirar um “dízimo” ou uma
“aposta” de quem nem tem dinheiro para criar os seus filhos... Jesus deu aos doze
galileus poder de curar e de expulsar demônios. (Naquele tempo chamava-se demônio
qualquer doença inexplicável, sobretudo de ordem psíquica.) Ou seja, Jesus lhes deu
força para fazer bem ao povo ao qual anunciavam a proximidade do Reino. Esses gestos
eram um aperitivo do Reino. O bem que muitas pessoas fazem em sua generosa
simplicidade é um aperitivo do Reino de Deus. Já tem o gostinho daquilo que chamamos
o Reino — quando é feita a vontade do Pai, como oramos na oração dominical.
A própria prática do Reino é anúncio do Reino — provavelmente, o anúncio mais
eficaz. Vendo a prática do Reino, as pessoas vão perguntar o porquê: as “razões de
nossa esperança” (1Pedro 3,15). Se nos comportarmos com simplicidade, entregues
àquilo em que acreditamos, ajudando no que pudermos — mas sem apoiarmos causas
erradas, estruturas injustas —, o mundo perguntará que esperança está por trás disso,
que fé nos move, que amor nos envolve. Então responderemos: “o amor que
aprendemos de Jesus, que deu sua vida por nós”.
A palavra do pregador será fidedigna, se acompanhada de uma prática que mostre o
Reino... na prática.
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

Johan Konings

INTERLÚDIO

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. Blanca
[saúde];Sandra Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [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.

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO SEMANAL
Está acontecendo todas às quartas-feiras às 20 horas aqui na igreja. Tem sido um momento de
edificação para todos os participantes. Venha e participe!

LITURGIA
PRIMEIRO DOMINGO DE PENTECOSTE [TRINDADE]
PRELÚDIO
ORAÇÃO
LEITURA DO SALMO 8
ACLAMAÇÃO
HINO “VEM, Ó TODO-PODEROSO” [TD 71]
Senhor,
Vem, ó Todo-Poderoso,
nesta manhã, enquanto a brisa suave da criação
Adorável Criador;
acaricia nossos corpos,
Pai eterno e glorioso,
e o vento do teu Espírito
Vem, revela o Teu amor!
afaga nosso coração,
Ante o trono de clemência
queremos exalar o sopro tímido da nossa voz,
Nos prostramos e, a uma voz,
numa súplica que se misture
Suplicamos-te a assistência,
com o ar fresco da natureza, dizendo:
Deus e Pai de todos nós!
“Vem, Vento impetuoso, e renova a face da terra!”
Quem dera tão fraco hálito alcançasse
Vem, Jesus, Mestre divino,
tua face na face de todos os povos.
Deus de nossa salvação!
Que esse vento do céu nos areje
Vem, confirma o Teu ensino,
a vida na terra,
Vive em cada coração!
e nos mova ao encontro de ti
És o Cristo, dom glorioso,
no encontro do próximo. Amém. [Luiz Carlos Ramos]
Dom do sempiterno amor!
Vem, Jesus, terno e bondoso,
CÂNTICO “SÊ ENGRANDECIDO” [TD, 255]
Bendizer-nos, ó Senhor!
Sê engrandecido, ó Deus da minha vida.
Vem, Espírito da graça,
Tu és o Deus da minha salvação.
Nosso culto abençoar;
És a minha rocha, a minha segurança.
Deus Consolador, enlaça
Meus lábios sempre te exaltarão.
Teus fiéis neste lugar!
Esclarece as nossas mentes,
Aleluia, te louvo! Pois sei que sobre todos és
Infalível Preceptor!
Senhor.
E seremos firmes crentes,
Aleluia, te louvo! Pois sei que sobre todos és
Dominados pelo amor!
Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor.

SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]

ORAÇÃO [SILENCIOSA]
LEITURA DO SALMO 139,1-3.23-24
HINO “AMOR PERENE” [TD 178]
Amavas-me, Senhor, ainda cintilante
A luz não irrompera ao mando criador;
Nem inda o sol surgira, altivo no levante,
Calor trazendo à terra e força fecundante!
Meu Deus, que amor!
Meu Deus, que antigo amor!
Amavas-me, Senhor, na cruz, quando, imolado,
Por mim sofreu Jesus o meigo Salvador,
Chamando inteira a si a culpa do pecado,
O Santo de Israel, o teu Cordeiro amado,
Meu Deus, que amor!
Meu Deus, que imenso amor!
Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito
O Espírito de luz, o meu Consolador,
E com tesouros mil, de teu favor perfeito,
Trouxe à minha alma a fé em que hoje me deleito
Meu Deus, que amor!
Meu Deus, que insigne amor!
Não cessarás de amar-me! E, pois, jamais inferno
Ou mundo poderá revel vontade opor
Ao teu decreto, ó Rei, ao teu decreto eterno!
Ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno.
Meu Deus, que amor!
És sempre e todo amor!

CÂNTICO “ELE É EXALTADO” [TD 128]
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus,
Eu o louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
ORAÇÃO [LOUVOR]
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MATEUS 28,16-20
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

ORAÇÃO [SILENCIOSA]
INTERLÚDIO
LEITURA [TODOS]
Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
Rendei graças ao Deus dos deuses,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
Rendei graças ao Senhor dos senhores,
porque a sua misericórdia dura para sempre
[Salmo 136,1-3]

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!

OUTROS AVISOS
PROGRAMAÇÃO JUNHO
Dia 30 – Sexta Filosófica
Dia 30 – Madrugada Com Cristo – Mocidade e FEUMP

CAMPANHA NOVA IPBUT
E aí, tem se envolvido nesta nova etapa da nossa igreja? Participe ativamente desta campanha!

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT
A Junta Diaconal começou uma nova campanha de ação social. Atendendo um pedido da Associação
Evangélica Beneficente, vamos colaborar com a Casa de Repouso Otoniel Mota, uma casa de
repouso de idosos apoiada pela associação. Eles consomem 10kg de leite em pó por dia, mantimento
que está em falta.
Para ajudá-los, a IPBut recolherá, nos próximos três meses, doações de LATAS DE LEITE EM PÓ
lpara contribuirmos para a campanha. Começamos a recolher a partir do dia 14/05. Qualquer
dúvida, falem com o André ou com a Regilene.

