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

JESUS, O PÃO DESCIDO DO CÉU
Johan Konings

Continuamos nossa meditação sobre o capítulo 6 de João, que constitui o fio das
leituras dominicais por esse tempo. Nos versículos 23-35, Jesus se apresentou como o
pão descido do céu, com palavras que lembravam as declarações de Isaías sobre a
palavra e o ensinamento de Deus (Isaías 55,1-3). Nos versículos da liturgia de hoje, 41-51,
aprofundamos o sentido disso. Jesus é alimento da parte de Deus por ser a Palavra de
Deus (Jo 1,1), que nos faz viver a vida que está nas mãos de Deus — a vida que
chamamos de "eterna". (Essa não é mero prolongamento indefinido de nossa vida
terrestre, o que não valeria à pena, mas é “de outra categoria”: da categoria de Deus
mesmo. Nesse sentido, vida eterna e vida divina são sinônimos.)
Jesus nos alimenta para essa vida divina por tudo aquilo que ele é e faz. Sua vida
é o grande ensinamento que nos encaminha na direção do Pai. Na antiga Aliança, Moisés
e seus sucessores ensinavam o povo, mas nem sempre da melhor maneira. Agora realizase a Nova Aliança, em que todos se tomam discípulos de Deus (Jo 6,45; Jr 31,33; Is
54,13). Quem escuta Jesus, que é a Palavra de Deus em pessoa, não precisa mais de
intermediários (Jo 1,17). Ninguém jamais viu Deus, a não ser aquele que desce de junto
dele, o Filho que no-lo dá a conhecer (6,46; cf. 1,18). Jesus conhece Deus por dentro.
Escutando Jesus, aprendemos a conhecer Deus, sem mais intermediários.
Escutar Jesus alimenta-nos para a vida com Deus, para sempre. Ora, João diz
que quem crê já tem a vida eterna (5,24). Como é essa vida eterna, divina? Será talvez
esse bem-estar incomparável que sentimos quando ficamos mortos de cansaço por nos
termos dedicado aos nossos irmãos até não poder mais? Quando arriscamos nossa vida
na luta pela justiça e o amor fraterno. Quando doamos o melhor de nós, material e
espiritualmente. A felicidade de quem dá sua vida totalmente. Pois é isso que Jesus nos
ensina da parte de Deus. E porque ele fez isso, ele é o ensinamento de Deus em pessoa.
Para Israel, o ensinamento de Deus está na Escritura e na tradição dos mestres:
é a Torá, a “Instrução” (termo traduzido de modo inadequado por “Lei”). Para nós, a Torá
viva é Jesus.
Sabemos que o tipo de vida que Jesus nos mostra e ensina é endossado por
Deus, como ele comprovou, ressuscitando seu filho dentre os mortos. É a vida que Deus
quer. E o pão que alimenta essa vida é Jesus. Alimenta-a pela palavra que falou, pela vida
que viveu, pela morte de que morreu: “Eu sou o pão vivo que desceu do céu ... O pão que
eu darei é minha carne dada para a vida do mundo.” (Jo 6,51).

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM —15. DOMINGO - ANO B

PRELÚDIO [BANDA MERAKI]
ACLAMAÇÃO [TODOS, EM PÉ]
Amado Deus e Senhor,
gratidão e esperança nos trazem hoje aqui
para celebrar teu nome,
cantar teu amor imenso,
festejar o teu Reino que é e que vem.
Graças te damos por tua presença
silenciosa e, ao mesmo tempo,
TRANSFORMADORA
em nossas vidas e caminhadas.
Obrigado, Senhor, pois nunca nos deixas!
Que nessa manhã, nossas vozes e palavras
consigam expressar nossa gratidão
e que em tua santa presença
ousemos esperançar o novo,
o justo e a misericórdia
que teu Reino –
em nós e, por meio da tua graça, por nós –
se constrói aqui e agora!
Abençoa-nos,
nós te pedimos,
por Cristo Jesus. Amém. [MARCELO SMARGIASSE]
HINO “DEUS DOS ANTIGOS” [TD, 78]
Deus dos antigos, cuja forte mão
Rege os milhares de astros na amplidão,
Ó soberano e excelso Criador,
Com gratidão cantamos Teu louvor.
Aos nossos pais Tu foste inspiração,
Força e poder, vitória e proteção.
Oh! Sobre nós, supremo Amparador,
Seja também o Teu imenso amor!
No torvelinho e na perturbação
Dos tempos maus de um mundo em confusão,
Teu braço forte seja o defensor
Dos que confiam sempre em Ti, Senhor!
Teu povo guia em paz e mansidão,
Testemunhando a Tua redenção
E as nossas vidas cantarão, Senhor,
Com gratidão o Teu eterno amor!
LEITURA [TODOS]
Aleluia!
De todo o coração renderei graças ao Senhor,
na companhia dos justos e na assembleia.
Grandes são as obras do Senhor,

consideradas por todos os que nelas se
comprazem.
Em suas obras há glória e majestade,
e a sua justiça permanece para sempre.
Ele fez memoráveis as suas maravilhas;
benigno e misericordioso é o Senhor.
Dá sustento aos que o temem;
lembrar-se-á sempre da sua aliança.
Manifesta ao seu povo o poder das suas obras,
dando-lhe a herança das nações.
As obras de suas mãos são verdade e justiça;
fiéis, todos os seus preceitos.
Estáveis são eles para todo o sempre,
instituídos em fidelidade e retidão.
Enviou ao seu povo a redenção;
estabeleceu para sempre a sua aliança;
santo e tremendo é o seu nome.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria;
revelam prudência todos os que o praticam.
O seu louvor permanece para sempre.
[SALMO 111]

CÂNTICO “ESTRELA DA MANHÃ” [TD, 148]
És a nossa Estrela da Manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Em tuas mãos está todo o vencer,
Resposta a todo aquele que clamar.
A verdade é tua Palavra, que não pode mentir.
Por isso estamos aqui.
Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
Manifesta o teu perdão e poder,
E assim vamos te adorar para sempre,
Pra sempre, ó meu Deus
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
INTERLÚDIO [BANDA MERAKI]
LEITURA
Portanto, vede prudentemente como andais, não
como néscios, e sim como sábios, remindo o
tempo, porque os dias são maus. Por esta razão,
não vos torneis insensatos, mas procurai
compreender qual a vontade do Senhor. E não
vos embriagueis com vinho, no qual há
dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando
entre vós com salmos, entoando e louvando

de coração ao Senhor com hinos e cânticos
espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso
Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
[EFÉSIOS 5,15-20]

ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO “QUE ESTOU FAZENDO SE SOU CRISTÃO?” [TD, 311]
Que estou fazendo se sou cristão?
Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão.
Há muitas vidas sem salvação.
Meu Cristo veio pra nos remir:
o homem todo, sem dividir.
Não só a alma do mal salvar,
também o corpo ressuscitar.
Há muita fome no meu país,
há tanta gente que é infeliz!
Há criancinhas que vão morrer,
há tantos velhos a padecer!
Milhões não sabem como escrever,
milhões de olhos não sabem ler,
nas trevas vivem sem perceber
que são escravos de outro ser.
Que estou fazendo se sou cristão?
Se Cristo deu-me total perdão?
Há muitos pobres sem lar, sem pão.
Há muitas vidas sem salvação.
Aos poderosos eu vou pregar,
aos homens ricos vou proclamar
que a injustiça é contra Deus
e a vil miséria insulta os céus.
LEITURA
Estejam nossos sentidos despertos
na presença do Senhor
na beleza desta terra;
Esteja a nossa imaginação desperta
ao sofrimento de Deus
nos lamentos desta terra;
Estejam nossos corações despertos
à compaixão de Deus
para com os povos desta terra;
Estejas nossas consciências despertas
ao compromisso com Deus
com a Aliança desta terra.
Que todo o nosso ser se desperte
ao calor de Deus
no abraço desta terra. Amém. [Bill Wallace]

ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO [BANDA MERAKI]
LEITURA
Bendirei ao Senhor em todo tempo,
seu louvor estará sempre nos meus lábios;
Engrandecei ao Senhor comigo,
juntos exaltemos o seu nome. [Salmo 34,1.3]
MOMENTO DE CÂNTICOS
OFERTÓRIO [DÍZIMOS E OFERTAS]
ORAÇÃO DE LOUVOR [DEDICAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS]
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA
Salomão amava ao Senhor, andando nos
preceitos de Davi, seu pai; porém sacrificava ainda
nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão
para lá sacrificar, porque era o alto maior; ofereceu
mil holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão,
apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em
sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres
que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande
benevolência usaste para com teu servo Davi, meu
pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em
justiça, e em retidão de coração, perante a tua face;
mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe
deste um filho que se assentasse no seu trono,
como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus,
tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu
pai; não passo de uma criança, não sei como
conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo
que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se
não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração
compreensivo para julgar a teu povo, para que
prudentemente discirna entre o bem e o mal; pois
quem poderia julgar a este grande povo?
Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver
Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que
pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem
riquezas, nem a morte de teus inimigos; mas
pediste entendimento, para discernires o que é
justo; eis que faço segundo as tuas palavras: doute coração sábio e inteligente, de maneira que
antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o
haverá. Também até o que me não pediste eu te
dou, tanto riquezas como glória; que não haja teu
igual entre os reis, por todos os teus dias. Se
andares nos meus caminhos e guardares os meus

estatutos e os meus mandamentos, como andou
Davi, teu pai, prolongarei os teus dias.
Despertou Salomão; e eis que era sonho. Veio a
Jerusalém, pôs-se perante a arca da Aliança do
Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou
ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os
seus oficiais. [1Reis 3,3-15]
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
CÂNTICO [PR. MARCELO]
LEITURA [TODOS]
Deus, alimento dos que têm fome e sede de justiça,
Cristo, nosso pão,
Dá-nos o sabor do pão fresquinho
Da mesa de tua criação;

Pão recém-saído
Do forno do teu coração,
Alimento que nos conforta e nos nutre.
Um pão fraterno que nos faz humanos
De mãos dadas,
Trabalhando, compartilhando.
Um pão quentinho que nos torna uma família;
Sacramento de teu corpo,
Teu povo ferido.
[TRABALHADORES DE REFEITÓRIOS, LIMA – PERU]

CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA DO SENHOR
ORAÇÃO
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO [BANDA MERAKI]

AGENDA DE EVENTOS - AGOSTO
01 - Estudo Bíblico (20h30)
02 - Estudo nos lares (20h)
05 - Culto Matutino (9h30)
05 - Culto Vespertino (19h)
08 - Estudo Bíblico (20h30)
09 - Estudo nos lares (20h)
11 - Caldo Musical (19h)
12 - Culto Matutino (9h30)
15 - Estudo Bíblico (20h30)
16 - Estudo nos lares (20h)
18 - Aula de Culinária (10h as 15h)
19 - Culto Matutino (9h30)
19 - Culto Vespertino (19h)
22 - Estudo Bíblico (20h30)
23 - Estudo nos lares (20h)
25 - Workshop Missões Urbanas JEAME (10h as 17h)
26 - Culto Matutino e Almoço Comunitário
29 - Estudo Bíblico (20h30)
30 - Estudo nos lares (20h)
31 - Sexta Filosófica (19h) - O Líder como Protagonista de Transformação da Realidade Palestrante: Marco Aurélio da Silva; Momento Musical: Marcelo Andrade
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PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair (mãe do Allan) (saúde);
Teca e Jarbas [Luto]; Nena (prima Teca) (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
A Junta Diaconal está recebendo doações de agasalhos, roupas de frio e cobertores em bom estado.
Esta arrecadação será encaminhada para entidades que tratam com moradores de rua. Participe.
Contamos com sua colaboração!
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Já entramos na segunda da fase da construção de nosso templo. E você, tem se envolvido nesta nova
etapa da nossa igreja? Conforme informado anteriormente, a Comissão Financeira do Projeto de
Expansão está buscando mensurar o volume de contribuição que receberemos. Caso queira colaborar
conosco ou saiba de pessoas que possa indicar para colaborar também, entre em contato. Participe
ativamente desta campanha!
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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/Arlete) 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.
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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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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!
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