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

SER PERFEITO COMO DEUS!

Johan Konings

Quem hoje pretendesse querer ser perfeito como Deus granjearia alguns
sorrisos irônicos... E contudo, é o que Jesus ensina no sermão na montanha
(Mateus 5,38-48). A vocação à perfeição “como Deus” é um tema fundamental para
a vida de todo cristão — não só para os santos e religiosos.
Na primeira página da Bíblia está que Deus criou o homem à sua imagem e
semelhança (Gênesis 1,26). Ele quer ver sua imagem em seu povo eleito, Israel:
“Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo” (Levítico 19,2). Pela Aliança, os
israelitas “são de Deus”. Ora, Deus não quer envergonhar-se de sua gente. Por isso,
quer que sejam irrepreensíveis, e uma das suas exigências é que eles não briguem
entre si, não se matem em eternas vinganças etc. Numa palavra: que amem seus
“próximos” (compatriotas) como a si mesmos (Levítico 19,18). Ora, ninguém entende
como Jesus, o que exige essa pertença a Deus. Deus é o Pai de todos, de bons e
maus, e ama a todos como a seus filhos. Então nós, seu povo, devemos também
amar a todos, inclusive os inimigos! Assim nos mostramos semelhantes a Deus e
realizaremos a vocação de nossa criação.
O homem moderno (como o de todos os tempos) gosta de ser seu próprio
deus. Em vez de querer ser semelhante a Deus, só olha no espelho... Será por isso
que existem inimizades tão cruéis em nosso mundo, a violência descarada das
bombas atômicas, a violência “limpa” das “guerras cirúrgicas”, a cínica exploração
das massas populares? No mundo reina divisão, entre nações, religiões, classes
sociais; até na Igreja existe separação. Onde existe esse amor ao inimigo que
Jesus ensina? Pois bem, exatamente por causa dessas divisões, o amor ao inimigo
é indispensável. Se todos estivéssemos perfeitamente de acordo, não precisaríamos
desse ensinamento de Jesus! As lutas e divisões que são a matéria da história e que
têm reflexos mesmo entre os fiéis não devem excluir o amor à pessoa, ainda que se
lute contra sua ideia ou posição. As divergências tornam ainda mais necessário o
amor — que consistirá talvez em mostrar ao “inimigo” que ele defende um projeto
errado ou injusto...
O ser humano realiza sua vocação de ser semelhante a Deus, quando ama
a todos com o amor gratuito de Deus, sem procurar qualquer compensação. Por
essa razão, deve empenhar-se de modo especial pelos pobres, estranhos etc. — e
também amar os inimigos.

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]; Cleo [saúde,
amiga da Teca], 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 quintas-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!
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho da IPBut convoca todos os membros para sua AGO a acontecer no dia 12 de março de
2017 , após o Culto Matutino, a fim de que os membros tomem conhecimento do balanço 2016, do
orçamento para 2017, das nomeações para os ministérios da igreja e dos projetos do Conselho. Participe!

LITURGIA

SÉTIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
Ó Deus,
Somos teus servos e tuas servas.
Quebraste as cadeias que nos envolviam.
Queremos oferecer-te este louvor.
Louvem-te nosso coração, nossa boca,
E digam os nossos ossos:
“Quem é semelhante a ti, Senhor?”
Que eles o digam!
E tu, responde-me e dize à minha alma:
“Eu sou teu Salvador”.
Louvamos-te, ó Deus,
Pela alegria de nosso encontro.
Acolhemos nossos irmãos e nossas irmãs
Com um beijo e um abraço!
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, Aba Pai!

Tu és digno de louvor,
Minha vida eu te dou!
És um Deus tão majestoso, ó Senhor!
LEITURA [SALMO 103,1-4.8.10.12-13.22C]
T: Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
L1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e tudo o que há em mim
bendiga ao seu santo nome.
T: Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
L2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nem um só
de seus benefícios.
L3: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades;
quem sara todas as tuas enfermidades;
quem da cova redime a tua vida
e te coroa de graça e misericórdia;
T: Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
L3: O Senhor é misericordioso e compassivo;
longânimo e assaz benigno.
L2: Não nos trata segundo os nossos pecados,
nem nos retribui consoante as nossas iniquidades
L1: Quanto dista o Oriente do Ocidente,
assim afasta de nós as nossas transgressões.
L: Como um pai se compadece de seus filhos,
assim o Senhor se compadece dos que o temem
T: Bendize, ó minha alma, ao Senhor.

HINO “NUNCA, MEU MESTRE” [TD,189]
Nunca, meu Mestre, cessará meu lábio
De bendizer-te, de entoar-te glória,
Pois eu conservo de teu bem imenso
Grata memória.
Quando perdido em vales deste mundo,
Só me cercava a névoa tão escura;
Dos céus mandaste fulgurante raio
De luz tão pura!
Quando inclinava minha fronte exausta,
Do mal agir o jugo me pesava;
Doce repouso e eficaz alívio
Em ti me achava!
Oh, nunca, nunca, cessará meu lábio
De bendizer-te, de entoar-te glória,
Pois eu conservo de teu bem imenso
Grata memória. Amém.
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA DE LEVÍTICO 19,1-2.9-18 [L2]
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA
CORAL — “BONDOSO PAI”
LEITURA [TODOS, COM SINGELEZA] [SALMO 119,33-40 — BP]
Javé, ensina-me o caminho dos teus decretos,
que vou conservar como recompensa.
Faze-me entender e observar a tua lei.
Eu a guardarei de todo o coração.
Faze-me seguir a trilha dos teus mandamentos,
pois nela está o meu prazer.
Inclina meu coração para os teus testemunhos,
e não para os gestos interesseiros.
Afasta meus olhos de ver o que é inútil,
e em teu caminho faze-me viver.
Confirma o teu servo em tuas promessas:
elas existem para os que temem a ti.
Desvia de mim o sarcasmo que tanto temo,
pois tuas normas são ótimas.
Porque desejo as tuas ordens,
reanima-me com a tua justiça. Amém.
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO “AMOR QUE VENCE” [TD 39, ESTROFES 1 E 3]
Amor, que por amor desceste!
Amor, que por amor morreste!
Ah! Quanta dor não padeceste!
Minha alma vieste resgatar
E meu amor ganhar!

Amor, que tudo me perdoas,
Amor, que exaltas e abençoas
Um réu a quem tu te afeiçoas!
Vencido, ó Salvador, por ti,
Teu grande amor senti!
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
LEITURA DE 1CORÍNTIOS 3,10-11.16-23 [L1]
CÂNTICO “CONVITE” [VPC, REV. MARCELO SMARGIASSE]
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA DO SENHOR
HINO “COMUNHÃO” [TD 31]
Na ceia do Senhor nós celebramos a esperança
de um mundo de fartura,
e no partir do pão nós proclamamos
que já podemos ter a paz futura.
Assim como no altar nós somos um,
vamos ser também um no mundo afora,
e que na promoção do bem comum
possamos já viver no Reino agora.
Unidos nesse vinho e nesse pão
nós seremos, alegres, o teu povo,
inconformado com a escravidão
na construção feliz de um mundo novo.
ORAÇÃO
OFERTÓRIO
CÂNTICO “QUERO LOUVAR-TE” [TD 205]
Quero louvar-te, sempre mais e mais!
Quero louvar-te, sempre mais e mais!
Buscar o teu querer, tua graça conhecer.
Quero louvar-te!
Quero amar-te, sempre mais e mais!
Quero amar-te, sempre mais e mais!
Buscar o teu querer, tua graça conhecer.
Quero amar-te!
Quero servir-te, sempre mais e mais!
Quero servir-te, sempre mais e mais!
Buscar o teu querer, tua graça conhecer.
Quero servir-te!
As aves do céu cantam para ti,
As feras do campo refletem teu poder.
Quero cantar, quero levantar as mãos a ti!
ORAÇÃO [DEDICAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS]
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MATEUS 5,38-48
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO E BÊNÇÃO APOSTÓLICA
POSLÚDIO

