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

VER JESUS COM OLHOS PASCAIS

Johan Konings

Todo o evangelho de João serve para aprender a ver com olhos novos (veja a história do
cego em João 9). Não com os olhos da carne (= meramente humanos), mas com olhos iluminados
pelo sopro do Espírito divino que se manifestou na ressurreição de Jesus. Neste dia de Páscoa, a
liturgia apresenta o evangelho de João 20,1-9, mas vamos olhar para o conjunto Jo 20,1-18.
Jo 20,1-18 narra uma história em duas cenas. A primeira cena começa com Maria
Madalena, que logo no primeiro dia da semana (nosso domingo!), passado o repouso do sábado,
vai ao sepulcro para chorar Jesus. Mas que surpresa, quando vê a pedra que fechava o túmulo
rolada para o lado! Ela corre para avisar os seguidores de Jesus, Simão Pedro e aquele outro
discípulo, o melhor amigo de Jesus (e cujo nome nunca é falado). Eles correm ao túmulo. Pedro
chega depois do outro, mas, como é mais digno, entra primeiro e constata: de Jesus nenhum
sinal, mas roubado não foi, pois a mortalha e o sudário estão cuidadosamente arranjados! Quem
tira a conclusão é o discípulo amigo, que representa aqueles que compreendem Jesus porque
comungam com ele pelo amor. Ele conhece Jesus não só com os olhos, mas com o coração. Ele
entra no sepulcro, vê e crê! É o primeiro a crer na ressurreição de Jesus, embora vendo apenas
os sinais de sua ausência.
Segunda cena: enquanto Pedro e o outro discípulo voltam para casa, Madalena, que não
entrara juntamente com eles, aproxima-se do túmulo, constata a ausência de Jesus e vê dois
misteriosos mensageiros – duas testemunhas? – sentados no lugar onde ele ficara. Perguntam
por que chora, e ela responde que “levaram meu Senhor” e que não sabe “onde o puseram”.
Voltando-se, vê um outro personagem e pensa que é o guarda, que certamente não gostara de
encontrar aquele crucificado no túmulo destinado para seu dono, rico proprietário. Madalena
declara-se disposta a cuidar do corpo. E, então, o desconhecido a chama com o nome, no idioma
dela: “Mariamne”. E ela o reconhece e responde, na mesma língua: “Rabuni” (= “mestre”).
Então, o evangelista conta um detalhe que é central para entender o sentido da cena.
Maria se joga aos pés de Jesus e quer abraçá-los, à maneira oriental, em veneração. Jesus a
impede: “Não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai”. Ela deve deixar Jesus livre, pois
está subindo para a glória do Pai. Não deve segurar Jesus como se aí estivesse simplesmente
aquele que ela seguiu desde os dias da Galileia. “É bom que eu me vá”, disse Jesus (João 16,7).
A ausência física de Jesus é necessária para que ele esteja conosco de modo glorioso, sem as
restrições da existência na carne. É isso que o discípulo-amigo havia compreendido ao ver o
túmulo vazio: ele creu. Madalena também crê, e recebe a missão de ser a primeira a anunciar a
ressurreição aos irmãos (v. 17-18).
Não nos apeguemos exclusivamente ao Jesus das estradas da Galileia, o Jesus dos
milagres e das parábolas. Deixemos que ele se torne ausente, passando pela cruz, assumida por
amor fiel aos seus, para se tornar presente, de outro modo, na glória da ressurreição, que significa
que sua crucifixão foi “endossada” por Deus como expressão de seu amor. O Jesus da Páscoa é
incomparavelmente mais presente para nós que o das estradas da Galileia. Este deixou suas
pegadas nas narrativas dos apóstolos e dos evangelistas. Mas o Ressuscitado, que só pode ser
visto com os olhos da fé, está conosco nas estradas da América Latina hoje.

PEDIDOS DE ORAÇÃO

Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de
D. Geni]; Beatriz Mayumi [saúde, amiga de Júlia H.]; Valentina [saúde, filha da amiga da Claudia]; Alan
Yudi Kyonaga [saúde, amigo de Melissa]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; D. Blanca [saúde];Sandra
Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; D. Ivany [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.

CORAL IPBUT
Os ensaios do Coral foram retomados na semana passada e estendemos o convite aos que têm
interesse de participar para que venham cantar conosco. Ensaios às terças-feiras, 20h30. Participe!
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. Participe!

LITURGIA
PRELÚDIO
CORAL — “EU SEI QUE MEU REDENTOR VIVE”
ACLAMAÇÃO [TODOS, EM PÉ]
Vem, ó Deus.
Vem caminhar com o teu povo,
pois tu somente és nossa força e glória.
E, em ti, nós colocamos a nossa confiança.
Vem, ó Deus.
Vem caminhar atrás de nós,
ao nosso lado, à nossa frente,
pois tu somente és nossa proteção,
companhia e direção.
E, em ti nós colocamos a nossa confiança.
Vem, ó Deus.
Sabemos que estás perto...
O som dos teus passos nos faz dançar!
Ajuda-nos a louvar-te e a adorar-te. [Luiz Carlos Ramos]
CÂNTICO “CELEBRAI A CRISTO”
Celebrai a Cristo, celebrai! (2x)
Celebrai a Cristo, celebrai! (2x)
Ressuscitou (2x)
E hoje vive para sempre!
Ressuscitou (2x)
E hoje vive para sempre!
Vamos celebrar! (3x)
Ressuscitou o Senhor!
Vamos celebrar! (3x)
Ressuscitou o Senhor!
ORAÇÃO DE LOUVOR
LEITURA [TODOS]

CULTO DA RESSURREIÇÃO — ANO A
Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
Diga, pois, Israel:
Sim, a sua misericórdia dura para sempre.
O Senhor é a minha força e o meu cântico,
porque ele me salvou.
Nas tendas dos justos há voz de júbilo
e de salvação;
a destra do Senhor faz proezas.
A destra do Senhor se eleva,
a destra do Senhor faz proezas.
Não morrerei; antes, viverei
e contarei as obras do Senhor.
Render-te-ei graças porque me acudiste
e foste a minha salvação.
A pedra que os construtores rejeitaram,
essa veio a ser a principal pedra, angular;
isto procede do SENHOR
e é maravilhoso aos nossos olhos.
Este é o dia que o SENHOR fez;
regozijemo-nos e alegremo-nos nele.
Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
[Salmo 118,1-2.14-17.21-24.29]

CORAL — “VINDE, VÓS FIÉIS, CANTAI”
LEITURA E SAUDAÇÃO [INÊS DE FRANÇA BENTO]
D: Na alegria desta manhã, em que celebramos
a Páscoa do Senhor, queremos invocar
T: A Deus Pai, Filho e Espírito que sejam
conosco nesta celebração!
C: Contemplemos a Páscoa, grande passagem:

dia em que o Deus apaixonado tirou Jesus do
túmulo, da morte e o exaltou Senhor dos vivos e
dos que dormem!
T: O Senhor ressuscitou! Aleluia!
[Saudação: abraço de Páscoa]

HINO “CRISTO RESSUSCITOU” [TD, 45]
Cristo já ressuscitou!
Aleluia!
Sobre a morte triunfou.
Aleluia!
Tudo consumado está.
Aleluia!
Salvação de graça dá.
Aleluia!
Uma vez na cruz sofreu;
Aleluia!
Uma vez por nós morreu.
Aleluia!
Mas agora vivo está;
Aleluia!
Para sempre reinará.
Aleluia!
Gratos hinos hoje erguei
Aleluia!
A Jesus, o grande Rei,
Aleluia!
Pois à morte quis baixar,
Aleluia!
Pecadores resgatar.
Aleluia!
INTERLÚDIO
LEITURA [MULHERES]
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com
Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá
do alto, não nas que são aqui da terra; porque
morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente
com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa
vida, se manifestar, então, vós também sereis
manifestados com ele, em glória. [Colossenses 3,1-4]
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO “UNIDO COM CRISTO” [TD, 217, ESTRIBILHO]
Cada momento me guia o Senhor,
Cada momento dispensa favor;
Sua presença concede vigor
VISITANTES

Cada momento sou teu, Salvador!
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA DO SENHOR
ORAÇÃO
CORAL — “GLÓRIA E LOUVOR”
HINO “NOSSA VIDA PRECIOSA”
Nossa vida preciosa
Não é nossa, é do Senhor,
Nossos bens aqui trazemos
Motivados pelo amor.
Cristo foi o sacrifício
Que nos trouxe salvação;
Vamos dar a nossa oferta
Com sincera gratidão.
Ó Senhor, aqui trazemos
Nossa oferta e nosso ser.
Entregamos nossas vidas
Para o reino Teu crescer.
Dedicação dos dízimos e ofertas
Oração de Gratidão
LEITURA [HOMENS]
É bom celebrar ao Senhor
e tocar ao teu nome, ó altíssimo;
anunciar pela manhã teu amor
e tua fidelidade pelas noites;
Pois tu me alegras com teus atos, Senhor,
eu exulto com as obras de tuas mãos:
“Quão grandes são tuas obras, ó Senhor,
e quão profundos teus projetos!” [Salmo 92,1-5]
CÂNTICO “EM TODO TEMPO” [TD, 89]
Em todo tempo, eu louvarei ao Senhor.
Sempre estará nos meus lábios o Seu louvor
Em todo tempo, eu louvarei ao Senhor.
Sempre estará nos meus lábios o Seu louvor
Alegrar-se-á no Senhor a minh'alma
Alegrar-se-á no Senhor a minh'alma
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
E todos a uma lhe exaltemos o nome.
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
E todos a uma lhe exaltemos o nome.
Seu glorioso nome.
Seu glorioso nome.

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!

ORAÇÃO
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM — REV. ADEMIR AGUIAR
LEITURA [CREDO DA SOLIDARIEDADE]
H: Creio em Deus, criador de tudo o que é bom.
M: Que me ama com amor maior que o de pai e
cuida de mim com ternura maior que a de mãe.
H: Creio em Jesus Cristo, amigo mais chegado que irmão,
que pagou por mim a grande dívida e convidou-me
para ser-lhe companheiro no cálice e no pão,
na cruz e na ressurreição.
M: Creio no Espírito Santo, terno consolador
que me enxuga dos olhos as lágrimas

e me inspira nos lábios o sorriso.
H: Creio na comunidade de fé,
mutirão de fiéis, operários de um novo tempo,
gestantes do novo céu e da nova terra.
T: Creio no Reino pleno da vida abundante,
na ressurreição dos corpos oprimidos,
na eternidade do amor
e na solidariedade divino-humana. Amém.
[Luiz Carlos Ramos]

ORAÇÃO
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
TRÍPLICE AMÉM
POSLÚDIO
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