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Rev. Ademir Aguiar
Rev. Marcelo Smargiasse

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

O PORQUÊ DAS PARÁBOLAS
Johan Konings

Isaías disse que a palavra de Deus é eficaz “como a chuva no chão” (Isaías
55,10-13). Mas Jesus acrescenta: depende da qualidade do chão! A semente da
palavra tem tudo para crescer, mas precisa ser acolhida num chão aberto,
generoso, preparado... num coração acessível e profundo ao mesmo tempo
(Mateus 13,1-9).
Jesus usa imagens, parábolas. Uma pessoa simples as pode entender,
enquanto os de “coração empedernido” ouvem e veem exteriormente, mas não
percebem interiormente o que a palavra significa, ao contrário da “terra boa”, que
“ouve a palavra e a compreende”.
Jesus falou em parábolas, para que os mais simples pudessem entender, e
aparecesse o endurecimento daqueles que as ouvem sem entender. Uns ouvem e
não compreendem. A palavra não cria raízes neles. Jesus explica as causas disso:
o “maligno” (as forças contrárias a Jesus e ao Reino de Deus), a superficialidade, a
desistência na hora da dificuldade, as “preocupações do mundo e a ilusão da
riqueza”. Mas, graças a Deus, há também aqueles que ouvem e compreendem, e
produzem fruto. A diferença está na disposição do ouvinte.
As causas da incompreensão da palavra são ainda as mesmas hoje: estratégia
das forças antievangélicas, consumismo, idolatria da riqueza. Em compensação, os
“mistérios do reino”, quando apresentados em imagens compreensíveis ao povo,
são tão transparentes que até os mais simples os entendem e se tornam seus
melhores propagandistas.
Importa, pois, prepararmos o chão dos corações para que possam receber a
palavra: combater os fatores de “endurecimento” (dominação ideológica, alienação,
consumismo, culto da riqueza e do prazer etc.). Em vez do fascínio dos sempre
novos (e tão rapidamente envelhecidos) objetos do desejo, a formação para a
autenticidade e simplicidade, a educação libertadora com vistas ao evangelho.
Então a Palavra, que desce como a chuva do céu, poderá penetrar no chão e fazer
a semente frutificar.

LITURGIA

DÉCIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Senhor,
que tua Palavra semeada em nós
encontre bom solo e produza
os frutos que demonstrem
— com palavras e ações —
que teu Reino nasceu,
floresceu e agigantou-se
em nosso ser!
Que esses momentos neste lugar,
reunidos e ajuntados como estamos,
sejam propícios para
celebrar teu agir em nós,
agradecer tua graça e misericórdia,
e meditar no poder transformador de tua voz.
Sê conosco, ó Senhor!
Por teu Cristo, na ousadia do Espírito. Amém.
[MARCELO SMARGIASSE]

HINO “VEM, Ó TODO-PODEROSO!” [TD, 71]
Vem, ó Todo-poderoso,
Adorável Criador;
Pai eterno e glorioso,
Vem, revela o Teu amor!
Ante o trono de clemência
Nos prostramos e, a uma voz,
Suplicamos-te a assistência,
Deus e Pai de todos nós!
Vem, Jesus, Mestre divino,
Deus de nossa salvação!
Vem, confirma o Teu ensino,
Vive em cada coração!
És o Cristo, dom glorioso,
Dom do sempiterno amor!
Vem, Jesus, terno e bondoso,
Bendizer-nos, ó Senhor!
Vem, Espírito da graça,
Nosso culto abençoar;
Deus Consolador, enlaça
Teus fiéis neste lugar!
Esclarece as nossas mentes,
Infalível Preceptor!
E seremos firmes crentes,
Dominados pelo amor!

ORAÇÃO
LEITURA
D: Aleluia!
Louvai, servos do Senhor,
louvai o nome do Senhor.
T: Bendito seja o nome do Senhor,
agora e para sempre.
H: Do nascimento do sol até ao ocaso,
louvado seja o nome do Senhor.
M: Excelso é o Senhor, acima de todas as nações,
e a sua glória, acima dos céus.
T: Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus,
cujo trono está nas alturas,
que se inclina para ver
o que se passa no céu e sobre a terra?
D: Ele ergue do pó o desvalido
e do monturo, o necessitado,
M: para o assentar ao lado dos príncipes,
sim, com os príncipes do seu povo.
H: Faz que a mulher estéril viva em família
e seja alegre mãe de filhos.
T: Aleluia! [Salmo 113]
CÂNTICO “TRIBUTO A IEHOVAH” [COMUNIDADE DA GRAÇA]
Ie, Ie, Iehovah, Ie, Ie, Iehovah
Ie, Ie, Iehovah, Ie, Ie, Iehovah
Eu sou grato por tudo que tenho
O tesouro maior desse mundo
Me foi dado como herança eterna
Maior prova de um amor tão profundo
Tenho vida, alegria, todo tempo
Tenho amigos, família, muitos irmãos
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro
Que fez tudo ao me dar a salvação
Louvarei ao Senhor em todo tempo
Seu louvor estará continuamente
Em meus lábios e também no coração
Jesus Cristo será sempre minha canção
Ie, Ie, Iehovah, Ie, Ie, Iehovah
Ie, Ie, Iehovah, Ie, Ie, Iehovah

SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA DE ISAÍAS 55,10-13
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
Ó tu que escutas a oração,
a ti virão todos os homens,
por causa de suas iniquidades.
Se prevalecem as nossas transgressões,
tu no-las perdoas.
Bem-aventurado aquele a quem escolhes
e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios;
ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa —
o teu santo templo.
Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça,
ó Deus, Salvador nosso,
esperança de todos os confins da terra...[Salmo 65,2–5]
HINO “COMUNHÃO PRECIOSA” [TD, 166 — 3A. ESTROFE]
Se confesso meus temores,
Toda a minha imperfeição,
Ele escuta com paciência
Essa triste confissão;
Com ternura repreende
Meu pecado e todo o mal.
Ele é sempre o meu amigo,
O melhor e mais leal.
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
LEITURA [TODOS]
Jesus Cristo,
pão pra nossa fome de solidariedade.
Jesus Cristo,
vinho para nossa sede de plenitude.
Temos fome e sede.
Temos necessidade de sinais visíveis
da tua graça invisível.
Serve-nos teus sacramentos,
primeiros frutos do Reino,
nostalgia de nossa alma.
Concede-nos a graça
de brincar nos dias de descanso...
E que nossa comunidade seja sinal, aperitivo,
carícia do teu Reino. Amém. [Luiz Carlos Ramos]

CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA DO SENHOR
CÂNTICO “A COMEÇAR EM MIM” [TD, 323]
A começar em mim,
quebra corações,
Pra que sejamos todos um,
como Tu és em nós.
Onde há frieza,
que haja amor.
Onde há ódio, perdão.
Para que teu corpo cresça, sim,
rumo à perfeição.
ORAÇÃO
HINO “CHUVAS DE BÊNÇÃOS” [TD, 229 — ESTROFES 1,3 E 4]
Chuvas de bênçãos teremos,
Sim, é a promessa de Deus,
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!
Gotas benditas já temos;
Chuvas pedimos a Deus.
Chuvas de bênçãos teremos.
Manda-nos já, ó Senhor!
Dá-nos os frutos benditos
Dessa promessa de amor!
Chuvas de bênçãos teremos,
Chuvas mandadas dos céus;
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.
ENTREGA E DEDICAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS
ORAÇÃO DE GRATIDÃO
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MATEUS 13,1-9
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
TRÍPLICE AMÉM
POSLÚDIO

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].
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

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!

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT
A Junta Diaconal começou em 14/05, uma campanha de ação social. Atendendo a um pedido da
Associação Evangélica Beneficente, estamos colaborando 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 já está recebendo doações DE LEITE EM PÓ ou quantia em dinheiro para
compra, para contribuirmos para a campanha. Qualquer dúvida, falem com o André ou com a Regilene.
Informamos, ainda, que já foram recolhidos mais de 48 kg de leite em pó. Continue participando dessa
Campanha que vai até o dia 30/07.

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT

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
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
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. 107 c/c - 224589-2 (para manutenção da igreja)
BRADESCO ag. 107 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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133A. SEXTA FILOSÓFICA
28/07 - a partir das 19h. A Poética na Imagem. Palestra com o Prof. Dr. Humberto Lima de Aragão Filho,
docente das Faculdades Integradas Rio Branco. Participe!
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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!
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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.
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