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SEGUIR UM MESSIAS DIFERENTE...
Johan Konings

Dizem que o povo não gosta de jogar voto fora. Vota em quem pensa que vai ganhar.
Assim, quem representa os deserdados não tem ibope, enquanto os políticos corruptos são
reeleitos e a situação não muda nunca.
Parece que também Simão Pedro não gostava de torcer pelo time perdedor. Queria
estar do lado do poder. Tinha chegado à conclusão de que Jesus era o Messias (8,29). Mas
quando Jesus começou a explicar que o Messias e Filho do Homem devia sofrer e morrer,
Pedro quis fazer-lhe a lição: sofrer, nunca! (8,31–32). Então Jesus lhe dirige dura
advertência: “Vai, satanás, para trás de mim, pois não tens em mente as coisas de Deus e
sim as dos homens” (8,33). Pedro é chamado de satanás, não de diabo, porque o satanás é
uma figura folclórica na literatura bíblica, exercendo o papel de tentador, de sedutor (cf. Jó
2,1–2). Jesus associa Pedro ao “sedutor”, porque tentou desviá-lo do caminho do sofrimento.
Então Jesus o manda para o lugar do discípulo obediente, atrás do mestre, para segui-lo
carregando a cruz (Marcos 8,34–35).
Jesus é Messias, mas à maneira do Servo Sofredor de que fala Isaías (Isaías 50,5–9).
Este oferece as faces a quem lhe arranca a barba, não teme o fracasso, pois Deus está com
ele. O Servo Sofredor é como um herói que desce na cova dos leões: desce nas
profundezas do ódio para vencê-lo por dentro, assumindo o sofrimento injustamente infligido.
Seu poder não é como os poderes deste mundo; é a força de Deus que vence o poder pelo
amor. Mas para isso, ele tem de escutar a voz de Deus: “O Senhor abriu meu ouvido” (Isaías
50,5).
Acreditar em Jesus é aderir ao Servo, o líder rejeitado e morto, mas que é também
ressuscitado por Deus, como está em Marcos 8,31 (Pedro parece não ter percebido esse
“detalhe”). Ser cristão é seguir Jesus pelo caminho do sofrimento. Não existe fé cristã sem
via sacra. E isso, não pelo prazer de sofrer, mas porque é preciso enfrentar a injustiça e tudo
quanto se opõe a Deus no próprio campo de batalha. Ser cristão não é compatível com
sempre ter sucesso no mundo; quem não é perseguido provavelmente não está trilhando os
passos de Jesus.
A Igreja não é para torcedores que pagam para ver o time ganhar; é para jogadores
dispostos a enfrentar sacrifícios. Mas esta comparação esportiva é perigosa: pode sugerir
autoafirmação, e então estaríamos novamente pensando nas coisas dos homens e não nas
de Deus. Não se trata de autoafirmação, nem de heroísmo para glória própria, mas antes, de
ter um ouvido aberto à voz de Deus, que nos mostra um caminho que por nós mesmos não
suspeitávamos ser o caminho de Deus. Trata-se de ter um coração de discípulo, que saiba
escutar Deus nos seus planos mais misteriosos. Será que Deus não está mostrando um
caminho de “mais vida” quando sugere cuidar de uma criança doente, de pessoas excluídas,
do silêncio de quem não pode falar, do esquecimento de si? Tenhamos o ouvido aberto!
Cristo nos deu o exemplo. Nele confiamos. Tendo em vista sua “vitória”, não importa
que “perdemos nossa vida” segundo os critérios deste mundo. Ganharemos Deus.

LITURGIA

CULTO MATUTINO — DOMINGO DA ASCENSÃO — ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO
Senhor amável,
Deus de terna bondade,
Espírito de vida,
Acolhe-nos,
Abraça-nos,
Inspira-nos!
Só tu tens a palavra viva
que aquece,
sacia fome e sede,
que enriquece nosso ser,
nossa esperança,
nosso agir.
É a ti somente que louvamos!
Ouça-nos,
aceita-nos,
transforma-nos,
envia-nos!
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
[MARCELO SMARGIASSE]

ORAÇÃO
CÂNTICO “DEUS TÃO MAJESTOSO” [TD, 95]
Quando entro em Tua presença
Pelas portas do louvor,
Chego ao Teu Santuário
Face a face com o Senhor.
Contemplo Teu semblante
E vejo toda a Tua glória.
Posso só me curvar e dizer:
És um Deus tão majestoso, ó Senhor!
És um Deus tão amoroso,
Abba, Pai!
Tu és digno de louvor,
Minha vida eu te dou!
És um Deus tão majestoso, ó Senhor!
LEITURA
Então, os que estavam reunidos lhe
perguntaram: Senhor, será este o tempo em que
restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não
vos compete conhecer tempos ou épocas que o
Pai reservou pela sua exclusiva autoridade; mas
recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito
Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e

até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi
Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma
nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando
eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus
subia, eis que dois varões vestidos de branco se
puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões
galileus, por que estais olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu
virá do modo como o vistes subir. [Atos 1,6-11]
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA
Se admitimos o testemunho dos homens, o
testemunho de Deus é maior; ora, este é o
testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu
Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em
si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a
Deus o faz mentiroso, porque não crê no
testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E
o testemunho é este: que Deus nos deu a vida
eterna; e esta vida está no seu Filho. Aquele
que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem
o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas
vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a
vida eterna, a vós outros que credes em o
nome do Filho de Deus. [1João 5,9-13]
INTERLÚDIO
LEITURA
Bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite.
Ele é como árvore
plantada junto a corrente de águas,
que, no devido tempo, dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha;
e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Os ímpios não são assim;
são, porém, como a palha que o vento dispersa.
Por isso, os perversos não prevalecerão no
juízo,
nem os pecadores, na congregação dos justos.
Pois o Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. [Salmo 1]

CÂNTICO “AO ORARMOS” [TD, 173]
Ao orarmos, Senhor,
Vem encher-nos com Teu amor,
Para o mundo agitado esquecer,
Cada dia Tua vida viver.
Nossas vidas vem, pois, transformar,
Refrigério pra alma nos dar.
E agora, com outros irmãos,
Nos unimos aqui em oração.
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
Deus de misericórdia e amor,
estás presente em todo lugar e
em todos os seres,
tudo podes fazer.
És a suprema bem-aventurança
e a essência de todas as coisas.
Dá-nos um coração compreensivo,
dá-nos equilíbrio e ânimo,
dá-nos fé, sabedoria, força para resistir ao
mal.
Livra-nos do egoísmo, do poder, do ódio,
purifica nosso coração com tua graça.
Seja-nos concedido ver-te em toda parte,
servir-te em cada momento de nossas vidas,
lembrarmo-nos sempre de ti e cantar tuas glórias.
Que teu nome esteja sempre em nossos lábios;
que estejamos contigo por toda a eternidade!
Amém.

ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
LEITURA
Batei palmas, todos os povos;
celebrai a Deus com vozes de júbilo.
Pois o Senhor Altíssimo é tremendo,
é o grande rei de toda a terra.
Ele nos submeteu os povos
e pôs sob os nossos pés as nações.
Escolheu-nos a nossa herança,
a glória de Jacó, a quem ele ama.
Subiu Deus por entre aclamações,
o Senhor, ao som de trombeta.
Salmodiai a Deus, cantai louvores;
salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores.
Deus é o Rei de toda a terra;
salmodiai com harmonioso cântico.
Deus reina sobre as nações;
Deus se assenta no seu santo trono.
Os príncipes dos povos se reúnem,
o povo do Deus de Abraão,
porque a Deus pertencem os escudos da terra;
ele se exaltou gloriosamente. [Salmo 47]
MOMENTO DE CÂNTICOS
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL

REV. ADEMIR AGUIAR
Neste final de semana o reverendo Ademir está pregando na IP de Vitória da Conquista em
comemoração dos 25 anos da igreja. Estejamos orando por este trabalho e pela viagem do
nosso pastor.

140A. SEXTA FILOSÓFICA
25/05 - 19h - Tema: Reforma Brasil - Movimento apartidário por uma reforma política de
verdade. Palestrantes: Volney Faustini e Clóvis de Gouvea Franco

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!

LEITURA

LEITURA

Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do meio do mundo. Eles eram teus e os
deste a mim, e eles vêm guardando a tua palavra. Agora, eles conhecem que todas as coisas que
me deste provêm de ti, porque dei a eles as palavras que me deste. Eles as receberam, e
conheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu
peço por eles; não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E tudo o
que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu tenho sido glorificado nisso. Eu já não estou no
mundo. Eles, porém, estão no mundo. E eu vou para junto de ti. Pai santo, guarda-os no teu
nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando estava com
eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se
perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E agora eu vou para
junto de ti, e estas coisas eu digo enquanto estou no mundo, para que eles tenham dentro deles
toda a minha alegria. Eu tenho dado a eles a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles
não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os
guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade: a
tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E
eu me santifico em favor deles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade.
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deste a mim, e eles vêm guardando a tua palavra. Agora, eles conhecem que todas as coisas que
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eu me santifico em favor deles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade.

[João 17,6-19 — Nova Bíblia Pastoral]
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ORAÇÃO E BÊNÇÃO

ORAÇÃO E BÊNÇÃO

POSLÚDIO

POSLÚDIO

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]; Marcos Bullara [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, vítimas do incêndio do prédio do Largo do Paissandu.
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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]; Marcos Bullara [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.

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.

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!
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!

DÍZIMOS E OFERTAS II
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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
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.

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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