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

CRISTO ABANDONOU A IGREJA?

Johan Konings

As leituras de hoje falam de tempestade e escuridão. Em 1Rs 19,9-13, Elias,
desanimado, procura Deus no monte no qual este se havia manifestado a Moisés. Deus lhe
promete uma “entrevista”: Elias o espera, no vento, no terremoto, no fogo, mas ele não está
aí. Depois, porém, surge uma brisa mansa, e Deus lhe fala... Em Mt 14,22-33 lemos que,
depois da multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos atravessarem o mar, sozinhos.
Ele mesmo fica na montanha, para orar. No meio da noite, enquanto os discípulos lutam
contra a tempestade, ele vai até eles, andando sobre o mar. Incute-lhes confiança: “Não
tenhais medo”. Pedro se entusiasma, quer ir até ele sobre as ondas, mas duvida...
Deus é precedido pela tempestade, mas domina-a. É na calmaria que ele dirige a
palavra a Elias. Jesus domina as ondas do lago e dissipa o pânico dos discípulos. Sua
manifestação é um convite a ter fé nele. Os doze, o barco, o porta-voz Pedro: tudo isso
evoca a Igreja, abalada pelas tempestades da história, enquanto Cristo parece estar
demorando para chegar – pois os primeiros cristãos esperavam vivamente e para breve a
nova vinda de Cristo, a parusia, que parecia protelar-se sempre mais. A mensagem da
narrativa parece ser que a Igreja deve acreditar na presença confortadora de seu Senhor.
Mas nessa fé podem aparecer falhas, como no caso de Pedro...
Que tempestades e escuridão angustiam a Igreja hoje? Cristo nos parece estar longe,
não percebemos sua presença...
A Igreja como poderosa instituição está sendo atingida pelo desmantelamento da força
política que durante muito tempo lhe serviu de sustentáculo: o ocidente europeu e suas
extensões coloniais. “Morreu a Cristandade”, o regime no qual Igreja e Sociedade se
identificavam. Sociologicamente falando, a Igreja aparece sempre mais como o que ela era
no inicio: uma mera comunidade de fiéis, sem maior peso civil que as sociedades culturais,
círculos literários e clubes de futebol (e olhe lá!). Quem ainda não acostumou seus olhos a
esse apagamento sociológico, tem dificuldade de enxergar a presença de Cristo.
As dificuldades que a Igreja enfrenta hoje devem nos fazer enxergar melhor a presença
de Cristo em novos setores da Igreja, sobretudo na população empobrecida e excluída da
sociedade do bem-estar globalizado. De repente, Jesus se manifesta como calmaria no
ambiente tempestuoso das “periferias” do mundo, na simplicidade das comunidades
nascidas da fé do povo. Temos coragem para ir até ele ou duvidamos ainda, deixando-nos
“Ievar pela onda”?

LITURGIA
DÉCIMO QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A
PRELÚDIO
LEITURA DE 1REIS 19,9-18
INVOCAÇÃO
Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite;
e
eis
que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse:
Tu és bem-vindo ao nosso meio,
Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido
Deus bendito, Eterno Pai.
zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos, porque os
A tua presença nos alegra,
filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram
tua bondade nos atrai.
os teus altares e mataram os teus profetas à
Teus filhos somos e teu povo;
espada; e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida.
aqui reunidos, vem, Senhor.
Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante
Dá-nos beber teu vinho novo.
o Senhor. Eis que passava o Senhor; e um grande
Recebe, em troca, o nosso amor.
e forte vento fendia os montes e despedaçava as
Tu és bem-vindo ao nosso meio,
penhas diante do Senhor, porém o Senhor não
Cristo, ó Filho de Davi.
estava no vento; depois do vento, um terremoto,
Servir-te sempre é o nosso anseio.
mas o Senhor não estava no terremoto; depois do
Dedicamo-nos a ti.
terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no
Teus servos somos, coerdeiros.
fogo; e, depois do fogo, um cicio tranquilo e suave.
Teus mandamentos, nossa luz.
Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e,
Tu és perfeito, és o primeiro,
saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe
Amado Deus, Senhor Jesus.
veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias?
Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo
Tu és bem-vindo ao nosso meio,
Senhor, Deus dos Exércitos, porque os filhos de
Santo Espírito de amor
Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus
Que lanças fora todo medo.
altares e mataram os teus profetas à espada; e eu
Vero Deus consolador.
fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o
Selados fomos com teu selo.
Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto
Garantes nossa redenção.
de Damasco e, em chegando lá, unge a Hazael rei
Vem nos encher de santo zelo,
sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei
Aquece nossa comunhão.
sobre Israel e também Eliseu, filho de Safate, de
Consolador, Senhor Jesus, Eterno Pai. Amém.
Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem
HINO “LOUVORES A DEUS” [TD, 188]
escapar à espada de Hazael, Jeú o matará; quem
Louvores a Deus, mui sinceros louvores,
escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará.
Tributa a minha alma com grande fervor;
Também conservei em Israel sete mil, todos os
Só tu és a fonte de graça e favores,
joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca
Divina promessa, recursos de amor.
que o não beijou.
Louvar-te, Senhor, meu desejo constante,
CÂNTICO “EU TE BUSCO”
Meus votos ardentes, empenho sem par;
Eu te busco, te procuro oh Deus
Louvar-te na vida, no lar ou distante,
No silêncio tu estás
Sozinho, ou na igreja, por todo lugar.
Eu te busco, toda hora espero em Ti,
Aceita, Senhor, a expressão de minha alma,
revela-te a mim
Tributo de graças, pois tudo me dás:
Conhecer-te eu quero mais
Nos dias de lutas, nas horas de calma,
Senhor te quero
Contigo, Senhor, tenho a benção da paz.
Quero ouvir Tua voz
Não cesse em meus lábios o canto sincero
Senhor te quero mais
De gratos louvores, tributo leal;
Quero tocar-Te
Vencer a jornada contigo eu espero,
Tua face eu quero ver
Por bênção divina, favor paternal.
Senhor te quero mais

Prosseguindo para o alvo eu vou
A coroa conquistar
Vou lutando, nada pode me impedir,
eu vou Te seguir
Conhecer-Te eu quero mais
ORAÇÃO
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
CORAL — “LOUVOR A DEUS”
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
Favoreceste, Senhor, a tua terra;
restauraste a prosperidade de Jacó.
Perdoaste a iniquidade de teu povo,
encobriste os seus pecados todos.
A tua indignação, reprimiste-a toda,
do furor da tua ira te desviaste.
Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação,
e retira de sobre nós a tua ira.
Estarás para sempre irado contra nós?
Prolongarás a tua ira por todas as gerações?
Porventura, não tornarás a vivificar-nos,
para que em ti se regozije o teu povo?
Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia
e concede-nos a tua salvação. [SALMO 85,1-7]
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO “VIVIFICAÇÃO” [TD, 168]
Tu, que, sobre a amarga cruz,
Revelaste teu amor;
Tu que vives, ó Jesus!
Vivifica-nos, Senhor!
Vem! Oh! Vem, Jesus, Senhor,
Nossas almas despertar!
Com teu santo e puro amor,
Vem, Senhor! Vem inflamar!
Oh! Vem! Oh! Vem
Nossas almas inflamar.
Vem agora consumir
Tudo quanto, ó Salvador,
Quer, altivo, resistir
Ao teu brando e doce amor!
LEITURA
Deus, Pai que tudo perdoas,
Aproxima-te de nós,
estende-nos tuas mãos,
pois, sem ti, Senhor, nada somos
e nada seremos. [ALEXANDRE FILORDI]

CORAL — “ORAÇÃO PELA PAZ”
INTERLÚDIO
LEITURA [TODOS] [SALMO 105,1-4]
Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome,
fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos.
Cantai-lhe, cantai-lhe salmos;
narrai todas as suas maravilhas.
Gloriai-vos no seu santo nome;
alegre-se o coração dos que buscam o Senhor.
Buscai o Senhor e o seu poder;
buscai perpetuamente a sua presença.
CÂNTICO “EM ESPÍRITO E EM VERDADE” [TD, 133]
Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos
Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos
Rei dos reis, e Senhor
Te entregamos nosso viver.
Rei dos reis, e Senhor
Te entregamos nosso viver.
Pra te adorar, ó Rei dos reis,
Foi que eu nasci, ó rei Jesus.
Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor
Meu prazer é viver na casa de Deus
Onde flui o amor.
ORAÇÃO
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MATEUS 14,22–33
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

PEDIDOS DE ORAÇÃO

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]; Dona
Adélia [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [saúde], Miguel (sobrinho de Bia e Rafa)
[saúde]; Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Amanda e família [luto];
Maria de Souza Madureira [mãe da Roseane]
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.
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ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO
Acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas aqui na igreja, Estudo Bíblico Semanal. Tem sido um
momento de edificação para todos os participantes. Venha e participe!
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DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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.
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DÍZIMOS E OFERTAS I

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

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 - 24589-5 (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
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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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VISITANTES
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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!
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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.

NOSSA MISSÃO

Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de
Jesus Cristo.
NOSSO 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.
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