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11 DE MARÇO DE 2018 — ANO XVII — NO 1113
NOSSA VIDA RESTAURADA EM CRISTO

Johan Konings

Os textos para o quarto domingo de quaresma falam de crime e castigo e, sobretudo, de
restauração, pois Deus não quer a morte do pecador, mas, sim, que ele mude de caminho e
viva (Ezequiel 18,23.32). O texto de 2Crônicas 36,14-15.19-23 mostra como os israelitas se
afastaram de Deus. Quando, porém, foram exilados de sua terra e levados à Babilônia,
entenderam que sua desgraça era um sinal de seu afastamento. Voltaram seu coração para
Deus, que os fez voltar à sua terra. Essa história prefigura a volta de todos os seres humanos
para Deus, reconduzidos pelo amor que Cristo manifestou.
Os que estávamos mortos pelo pecado, mas acreditamos em Cristo, fomos salvos pela
graça recebida na fé: “Pela graça fostes salvos” (Efésios 2,1-10). Nossos erros mostram que
nós mesmos não somos capazes de trilhar o caminho certo. A única maneira de “voltar” é
deixar-nos atrair pela oferta de amizade de Deus. Não nos salvamos pelas nossas obras (no
sentido de esforços para “merecer”), mas Deus nos salva para as boas obras que ele
preparou para que nós entrássemos nelas: a caridade, a solidariedade... (Efésios 2,10). Não
são as nossas obras que nos salvam: quem nos salva é Deus. Mas o que fazemos — a
nossa prática de vida fraterna e solidária — encarna nossa salvação.
O texto de João 3,14-21 expressa ideias semelhantes. É o fim do diálogo de Jesus com
Nicodemos, o fariseu. O trecho que lemos hoje inicia com uma lembrança do Êxodo. Deus
tinha castigado a rebeldia do povo com a praga das serpentes. Para os livrar da praga,
Moisés levantou numa haste, à vista dos israelitas, uma serpente de bronze. Os que
levantaram com fé os olhos para este sinal ficaram curados. Assim devemos levantar com fé
os olhos para o Cristo elevado na cruz e receber dele a salvação, pois Deus o deu ao mundo
para que testemunhasse seu amor até o fim. “Tanto Deus amou o mundo...” (João 3,14-16).
A liturgia da quaresma insiste: o pecado não é irreparável. Para os que creem, existe volta,
conversão, perdão e salvação. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Ele é a luz
que penetra nossas trevas. Mas há quem fuja da luz, para não admitir que está agindo de
maneira errada. Nesse caso, não há remédio (João 3, 19-21).
Assim como a gente gosta de expor-se ao benfazejo sol da manhã, devemos nos expor à
luz de Cristo. Sua prática deve iluminar nossa vida, para que “pratiquemos a verdade”. Todos
somos salvos ou devemos ser salvos pelo amor de Deus que Cristo nos manifesta. Ninguém
fabrica sua própria salvação. O autossuficiente permanece nas trevas, ainda que sua
suficiência pareça virtude, como era o caso dos fariseus, aos quais se dirige a advertência do
evangelho. Por outro lado, se nos deixarmos iluminar por Cristo, sejamos também uma luz
para nossos irmãos. O evangelizado seja também evangelizado

LITURGIA

QUARTO DOMINGO DA QUARESMA — ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS, EM PÉ]
Deus nosso,
invocamos tua luz,
tua direção, tua paz.
Protege-nos das forças do mal.
Neste tempo de conversão para a tua Páscoa,
transforma-nos
em poetas
e profetas
do teu Reino. Amém. [Inês de França Bento]
HINO “NOME PRECIOSO” [TD, 228]
Leva tu contigo o nome
De Jesus, o Salvador;
Este nome dá conforto,
Hoje, sempre e onde for.
Nome bom, doce à fé,
Esperança do porvir!
Santo nome incomparável
Tem Jesus, o amado teu,
Rei dos reis, Senhor eterno,
Deus na terra, Deus no céu.
Este nome leva sempre
Para bem te defender.
Ele é arma ao teu alcance,
Quando o mal te aparecer.
Oh, que nome precioso!
Gozo traz ao coração.
Com o Pai agora temos
Por Jesus real perdão.
LEITURA
C: Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom,
e a sua misericórdia dura para sempre.
Digam-no os remidos do Senhor,
os que ele resgatou da mão do inimigo
e congregou de entre as terras,
do Oriente e do Ocidente,
do Norte e do mar.
D: Os estultos, por causa do seu caminho de
transgressão e por causa das suas iniquidades,
serão afligidos.
A sua alma aborreceu toda sorte de comida,
e chegaram às portas da morte.
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor,

e ele os livrou das suas tribulações.
Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou,
e os livrou do que lhes era mortal.
T: Rendam graças ao Senhor por sua bondade
e por suas maravilhas para com
os filhos dos homens!
Ofereçam sacrifícios de ações de graças
e proclamem com júbilo as suas obras!
[Salmo 117,1-3.17-22]

CÂNTICO “AO ÚNICO” [TD, 124]
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder...
Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real,
A Ele ministramos o louvor.
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. [2x]
Adoramos o Teu nome,
Nos rendemos a Teus pés.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. [2x]
ORAÇÃO
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
CÂNTICO “TEU POVO” [TD, 93]
É o teu povo aqui presente,
Todos, numa só voz,
Declarando que só tu és grande!
Exaltamos teu doce nome
Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus.
Pois és santo, sim, és digno
De louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido,
Dentre todas as coisas
tu és verdadeiro Senhor.
ORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos
vossos delitos e pecados, nos quais andastes
outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do
espírito que agora atua nos filhos da
desobediência; entre os quais também todos
nós andamos outrora, segundo as inclinações
da nossa carne, fazendo a vontade da carne e
dos pensamentos; e éramos, por natureza,
filhos da ira, como também os demais.

Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por
causa do grande amor com que nos amou, e
estando nós mortos em nossos delitos, nos
deu vida juntamente com Cristo, —pela graça
sois salvos, e, juntamente com ele, nos
ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares
celestiais em Cristo Jesus; para mostrar, nos
séculos vindouros, a suprema riqueza da sua
graça, em bondade para conosco, em Cristo
Jesus. Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom
de Deus; não de obras, para que ninguém se
glorie. Pois somos feitura dele, criados em
Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus
de antemão preparou para que andássemos
nelas. [Efésios 2,1-10]
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO “SOU FELIZ COM JESUS” [TD, 220]
Se paz a mais doce eu puder desfrutar,
se dor a mais forte sofrer,
oh, seja o que for, tu me fazes saber
que feliz com Jesus sempre sou!
Sou feliz com Jesus.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Embora me assalte o cruel Satanás,
e ataque com vis tentações;
oh, certo eu estou, apesar de aflições,
que feliz eu serei com Jesus!
Meu triste pecado, por meu Salvador
foi pago de um modo total.
Valeu-me o Senhor, oh, que amor sem igual!
Sou feliz, graças dou a Jesus.
A vinda eu anseio do meu Salvador.
Ao céu ele vai me levar;
em breve eu irei para sempre morar
com os salvos por Cristo Jesus.

ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO AUDÍVEL [GRATIDÃO PELO PERDÃO]
INTERLÚDIO
MOMENTO DE LOUVOR [GRUPO DE LOUVOR]
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE JOÃO 3,14-21
E do modo por que Moisés levantou a
serpente no deserto, assim importa que o
Filho do Homem seja levantado, para que
todo o que nele crê tenha a vida eterna.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo
o que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao
mundo, não para que julgasse o mundo, mas
para que o mundo fosse salvo por ele. Quem
nele crê não é julgado; o que não crê já está
julgado, porquanto não crê no nome do
unigênito Filho de Deus. O julgamento é este:
que a luz veio ao mundo, e os homens
amaram mais as trevas do que a luz; porque
as suas obras eram más. Pois todo aquele
que pratica o mal aborrece a luz e não se
chega para a luz, a fim de não serem
arguidas as suas obras. Quem pratica a
verdade aproxima-se da luz, a fim de que as
suas obras sejam manifestas, porque feitas
em Deus.
MENSAGEM — PR. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO E BÊNÇÃO
AMÉM
POSLÚDIO

138. SEXTA FILOSÓFICA

23 de Março, a partir das 19h - "As origens do monoteísmo” - Reinaldo José Lopes

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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.

CAMPANHA NOVA IPBUT

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!

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO

DÍZIMOS E OFERTAS I

DÍZIMOS E OFERTAS I

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.

DÍZIMOS E OFERTAS II

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.

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.
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.

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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