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PESCADORES DE GENTE

Johan Konings
Muitos jovens dentre aqueles que demonstram sensibilidade aos problemas dos seus
semelhantes encontram-se diante de um dilema: continuar dentro do projeto de sua família ou disporse a um serviço mais amplo, lá onde a solidariedade o exige...
Foi um dilema semelhante que Jesus causou para seus primeiros discípulos (Marcos 1,14–20).
Jesus estava anunciando o reinado do Pai celeste, enquanto eles estavam trabalhando na empresa
de pesca do pai terrestre. Jesus os convidou a deixarem o barco e o pai e a se tornarem pescadores
de gente. O Reino de Deus precisa de colaboradores que abandonem tudo, para catarem a massa
humana que necessita o carinho de Deus.
Deus quer proporcionar ao mundo seu carinho, sua graça. Não quer a morte do pecador, mas
que ele se converta e viva. Provocar tal conversão na maior cidade do mundo de então, em Nínive,
tal foi a missão que Deus confiou ao “profeta a contragosto”, Jonas (Jonas 3,1–5.10). Também Jesus
convida à conversão, porque o Reino de Deus chegou (Marcos 1,14–15). Para ajudar, chama
pescadores de gente. Tiramos daí três considerações:
-

Deus espera a conversão de todos, para que possam participar de seu reino de amor, de
justiça e de paz;

-

Para proclamar a chegada do seu reinado e suscitar a conversão, o coração novo, capaz
de acolhê-lo, Deus precisa de colaboradores, que façam de sua missão a sua vida,
inclusive às custas de outras ocupações (honestas em si);

-

Mas além dos que largam seus afazeres no mundo, também os outros — todos — são
chamados a participar ativamente na construção desse Reino, exercendo o amor e a justiça
em toda e qualquer atividade humana.
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

É este o programa da Igreja, chamada a continuar a missão de Jesus: o anúncio da vontade de
Deus e de sua oferta de graça ao mundo; a vocação, formação e envio de pessoas que se dediquem
ao anúncio; e a orientação de todos a participarem do Reino de Deus, vivendo na justiça e no amor.
Jesus usou a experiência dos pescadores como base para elevá-los a outro nível de "pescaria". A
Igreja pode seguir o mesmo modelo: partir da experiência humana, profissional, social, cultural, para
orientar as pessoas à grande pescaria. Sem essa base humana, os anunciadores parecem cair de
paraquedas no mundo ao qual eles são enviados, parecem extra terráqueos. Mas se aproveitam a
experiência de vida que têm, “conhecendo o mar do mundo”, poderão recolher gente para Deus.
Para Paulo, ser apóstolo é fazer da própria vida um anúncio do Evangelho: “Ai de mim se eu não
evangelizar” (1Coríntios 9,16). Ele não faz apostolado, oito horas por dia, fim de semana livre, férias e
décimo terceiro... Ele é apóstolo, “apóstolo 24 horas”. Faz até coisas que não precisaria fazer: ganhar
seu pão com o próprio trabalho manual, dispensar a companhia de uma mulher etc. Faz tudo de
graça, para não provocar a suspeita de proveito próprio. Porque sua maior recompensa é a felicidade
de anunciar o Evangelho gratuitamente. O Evangelho é sua vida.

LITURGIA

TERCEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Bendito seja Deus, o Pai!
Bendito seja o Filho!
Bendito seja o Espírito!
Que tua presença encha nossas vidas,
hoje e sempre,
de ternos afetos de misericórdia
para com todos os seres criados por Ti.
Benditos sejam todos que vêm em nome de Adonai!
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Amém.
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA DO SALMO 95,1–7C
HINO “LOUVOR AO TRINO DEUS” [TD, 72]
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cantam de manhã nossas vozes com ardor.
Santo! Santo! Santo! Bom e verdadeiro!
És Deus triúno, excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra,
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; só tu és perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor!
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus triúno, excelso Criador!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
DEDICAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS
CÂNTICO “TEU POVO”
É o teu povo aqui presente,
Todos numa só voz, declarando que só tu és grande
Exaltamos teu doce nome
Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus
Pois és santo, sim, és digno
De louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido,
Dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor.
ORAÇÃO DE GRATIDÃO

INTERLÚDIO
LEITURA DO SALMO 62,5–12
Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa,
porque dele vem a minha esperança.
Só ele é a minha rocha, e a minha salvação,
e o meu alto refúgio; não serei jamais abalado.
De Deus dependem a minha salvação e a minha glória;
estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio.
Confiai nele, ó povo, em todo tempo;
derramai perante ele o vosso coração;
Deus é o nosso refúgio.
Somente vaidade são os homens plebeus;
falsidade, os de fina estirpe;
pesados em balança,
eles juntos são mais leves que a vaidade.
Não confieis naquilo que extorquis,
nem vos vanglorieis na rapina;
se as vossas riquezas prosperam,
não ponhais nelas o coração.
Uma vez falou Deus,
duas vezes ouvi isto:
Que o poder pertence a Deus,
e a ti, Senhor, pertence a graça,
pois a cada um retribuis
segundo as suas obras.
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
HINO “SENHOR, EU PRECISO DE TI” [ TD, 159]
Eu creio, Senhor, na divina promessa,
Vitórias já tive nas lutas aqui,
Contudo, é mui certo que a gente tropeça:
Por isso, Senhor, eu preciso de ti.
A luz que me guia no escuro caminho,
Fulgura de cima, do Sol criador,
Contudo, não posso segui-lo sozinho:
Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.
Bem sei que nas preces eu posso buscar-te,
Jamais dessa bênção na vida eu descri,
Contudo, é possível que eu dela me aparte:
Por isso, Senhor, eu preciso de ti.
Esforços da terra, precário destino,
Empenho dos homens, riqueza, o que for,
Não valem a bênção do reino divino:
Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.

LEITURA
Quando o sol desponta clareando o dia
Olha-me, Senhor.
Quando o dia se inicia
trazendo as responsabilidades que me cabem,
Abençoa-me, Senhor.
Quando eu faltar com a caridade
e me deixar invadir pelo egoísmo,
Perdoa-me, Senhor.
Quando meus passos se desviarem
do caminho da luz,
Faze-me retornar, Senhor.
Quando a provação sobrevier
e meu coração se encher de angústia,
Fortalece-me, Senhor.
Quando a impaciência, a desconfiança
e o temor me assaltarem,
Ajuda-me a perseverar, Senhor.
Quando o desamor, a injustiça
e a falta de solidariedade me atingirem,
Protege-me, Senhor.
Em todos os dias de minha vida. Amém.
ORAÇÃO [AUDÍVEL]
CÂNTICO 98 – “AGORA E SEMPRE”
Ao Deus que nos guarda de tropeçar,
Para nos apresentar puros diante da Sua glória.
Ao único Deus, Salvador,
Por meio de Cristo, o Senhor,
Majestade e glória, poder e reino,
Antes e agora e para todo o sempre.
ORAÇÃO DE LOUVOR
CULTO INFANTIL — SAÍDA DAS CRIANÇAS
LEITURA DE JONAS 3,1–10
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA
LEITURA
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.
HINO “AMOR QUE VENCE” [TD, 39]
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 com amor seguias
A mim, que sem amor tu vias!
Oh! Quanto amor por mim sentias,
Eterno Deus, Senhor Jesus,
Sofrendo sobre a cruz!
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!
Amor sublime, que perduras,
Que em tua graça me seguras,
Cercando-me de mil venturas!
Aceita, agora, ó Salvador,
O meu humilde amor!
ORAÇÃO E BÊNÇÃO
POSLÚDIO

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!

PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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.

CAMPANHA NOVA IPBUT

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!

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO

DÍZIMOS E OFERTAS I

DÍZIMOS E OFERTAS I

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.
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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:
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Coloquem em sua agenda o número do IPButCelular: (11) 97494-6764.
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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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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

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.

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.

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. Aparecida [saúde];
Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Maria de Souza Madureira [mãe
da Roseane]; Maria Carolina Palmieri [cirurgia/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.
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.

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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