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CULTO MATUTINO

Rev. Marcelo Smargiasse

Rev. Ademir Aguiar

JUNTA DIACONAL

Maria do Rosário, Plácido, Thyago

André, Claynon, Geni

ESCOLA DOMINICAL
VIDA CRISTÃ
&
LOGOS

Presb. Paulo Salomão
&
Rev. Marcelo Smargiasse

Aula Conjunta

JOVENS

Presb. Paulo Rogério

Aula Conjunta

FUNDAMENTOS

Rev. Ademir

Aula Conjunta

SALA DA GENTE

Presb. Ricardo/Christiane

Aula Conjunta

SALA COLORIDA

Júlia Elert

Aula Conjunta

SALA VERDE

Débora / Lara

Aula Conjunta

SALA AZUL

Aline Moojen

Aula Conjunta

CULTO INFANTIL

Débora Hochheim

Aula Conjunta

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO
5

Luciano Vieira de Araújo

13

Oséias Feitosa Rodrigues

6

Rev Marcelo Eduardo Smargiasse

16

Rosélia e Eli

6

Zélia e Celso

21

Eli Chiprauski

9

Adélia Ruiz

26

Marcelo Linardi

13

Márcia Aguiar

28

Ricardo Hochheim
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Equipe Pastoral:
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Marcelo Smargiasse

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

EVANGELIZAR COM PALAVRAS E AÇÕES

Johan Konings

Para ver melhor, vamos recuar um pouco... Sete séculos antes de Cristo,
duas tribos de Israel — Zabulon e Neftali — foram deportadas para a Assíria e povos
pagãos tomaram seu lugar. A região ficou conhecida como “Galileia dos pagãos” [ou
dos gentios]. Naquele mesmo tempo, o profeta Isaías anunciou que o novo rei de
Judá poderia ser uma luz para as populações oprimidas (Isaías 9,1-4). Sete séculos
depois, Jesus começa sua atividade exatamente naquela região, a Galileia dos
pagãos. Realiza-se, de modo bem mais pleno, o que Isaías anunciara. É o que nos
ensina o texto de Mateus 4,12-23.
Jesus anuncia a chegada do Reino de Deus. Mas não o faz sozinho. Do
meio do povo chama os seus colaboradores. Dos pescadores do lago da Galileia ele
faz “pescadores de homens”. Eles deixam os seus afazeres para se dedicarem à
missão de Jesus: anunciar a boa-nova, a libertação de seu povo oprimido. Esse
anúncio não acontece somente por palavras, mas também por ações. Jesus e os
discípulos curam enfermos, expulsam demônios... Anunciar o Reino implica aliviar o
sofrimento, pois é a realização do plano de amor de Deus.
Nosso povo anda muito oprimido pelas doenças físicas, mas sobretudo
pelas doenças da sociedade: a exploração, o empobrecimento de muitos e o
enriquecimento de poucos, a injustiça e o descaso. Deus é sua última esperança. O
povo entenderá o que Jesus pregou (justiça, amor etc.) como boa-nova à medida
que se realize algum sinal disso em sua vida (alívio do sofrimento pessoal e social).
Um desafio para nós.
Jesus chama seus colaboradores do meio do povo. Ora, na Igreja, como
tradicionalmente a conhecemos, os anunciadores tornam-se um grupo separado,
enquanto Jesus se dirigiu a simples pescadores que trabalhavam ali na beira do
lago. Ensinou-lhes uma outra maneira de pescar: pescar gente. Onde estão hoje os
pescadores de homens, agricultores de fiéis, operários do Reino — chamados do
meio do povo? Por que só os intelectuais podem ser chamados para, munidos de
prolongados estudos, ocuparem “cargos” eclesiásticos, à distância do povo? Não é
ruim estudar; oxalá os pescadores e operários também o pudessem fazer. Mas
importa observar que a evangelização, o anúncio do Reino, puxar gente para a
comunidade de Jesus, não é uma tarefa reservada a gente com diploma. E a Igreja
como um todo deve voltar a uma simplicidade que possibilite que pessoas do povo
levem o anúncio aos seus irmãos e assumam a responsabilidade que isso implica.

LEITURA [L1]

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].
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.

LITURGIA

TERCEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS]
Deus de toda graça e bondade,
eis-nos aqui em tua presença
para celebrar a vida em ti.
Tu és a nossa luz,
tu és nossa esperança e vida,
tu és a alegria e salvação.
Por Cristo Jesus, nosso Senhor,
acolhe-nos e faz em nós morada.
Que o teu Espírito aja em nós
e nos inspire,
transtorne e transforme.
Deus da Luz, agracia-nos hoje e sempre. Amém.
HINO “INVOCAÇÃO” [TD, 68]
Eterno Pai! Teu povo congregado,
Humilde implora a tua graça aqui!
No dia para o culto reservado
Com esperança olhamos para ti!
Teu santo livro, ó grande Deus, cercamos
Com fé singela e reverente amor,
E, como atentos filhos, procuramos
Ciência na palavra do Senhor!
Jesus! Aos teus benditos pés sentados,
Queremos teu conselho receber,
E, sendo por ti mesmo doutrinados,
De mais em mais na santa fé crescer!
Do mundo e seus encargos retirados,
Nós vimos descansar em Ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados
Na plenitude do teu vasto amor!
Consola os teus, Espírito Divino,
Desfaz a dor dos pobres corações;
E, com a luz do teu celeste ensino,
Vem aclarar as santas instruções;
Aviva em nós as forças da memória,
O entendimento, a fim de conhecer

O Rei dos céus, o Cristo, cuja glória
Enleva os santos anjos de prazer!
LEITURA
T: O Senhor é a minha luz e a minha salvação;
L1: de quem terei medo?
T: O Senhor é a fortaleza da minha vida;
L2: a quem temerei?
L3: Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei:
T: que eu possa morar na Casa do Senhor
todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do Senhor
e meditar no seu templo. [Salmo 27,1.4]
CÂNTICO “BRILHA, JESUS” [TD, 151]
Vejo a luz do Senhor que brilha,
Bem no meio da trevas, brilha.
Jesus Cristo é a luz deste mundo.
Nos acorda do sono profundo.
Brilha em mim, brilha em mim!
Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai.
Espírito de Deus, vem, refulge em nós.
Faz transbordar sobre os povos
tua graça e perdão.
Vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
Eis me achego ao teu trono incrível,
O mais finito ao intangível.
Por teu sangue precioso eu ouso entrar.
Minhas sombras da alma vem dissipar.
Brilha em mim, brilha em mim!
Contemplando Tua majestade,
Teu reflexo em nossas faces,
Cada dia de glória em glória,
Mostre sempre a Tua história.
Brilha em mim, brilha em mim!
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]

Como no passado ele menosprezou a terra de
Zabulon e a terra de Naftali, assim no tempo
vindouro cobrirá de glória o caminho do mar, o
Além do Jordão, a Galileia dos pagãos.
O povo que andava nas trevas viu uma grande luz,
uma luz raiou para os que habitavam uma terra
sombria.
Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria;
eles alegram-se na tua presença como se alegram
os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que
repartem os despojos.
Porque o jugo que pesava sobre eles, o bastão
posto sobre seus ombros, a vara do opressor, tu os
despedaçaste como no dia de Madiã.
Com efeito, todo calçado que pisa ruidosamente no
chão, toda a veste que se revolve no sangue serão
queimados, serão devorados pelo fogo.
Porque um menino nos nasceu... um filho nos foi
dado... [ISAÍAS 8,23B—9,5A, BJ]
INTERLÚDIO
LEITURA [L2]
Ouve, Senhor, a minha voz; eu clamo;
compadece-te de mim e responde-me.
Ao meu coração me ocorre:
Buscai a minha presença;
buscarei, pois, Senhor, a tua presença.
Não me escondas, Senhor, a tua face,
não rejeites com ira o teu servo;
tu és o meu auxílio,
não me recuses, nem me desampares,
ó Deus da minha salvação. [Salmo 27,7-9]
ORAÇÃO SILENCIOSA
CÂNTICO “LOGO DE MANHÃ” [TD, 223]
Logo de manhã, quero te buscar,
tua voz ouvir, teu amor sentir
e estender as mãos para te louvar
derramar meu coração sobre teu altar.
Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim;
que vou te seguir e te amar até o fim.
E no fim do dia, quando o sol se for,
te adorarei, te darei louvor;
mesmo escura a noite, brilha a tua luz
e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA

L1: No princípio, o Espírito pairava sobre o caos
e Deus disse: “Haja luz!”. E a luz se fez!
L2: Entra, Senhor, nosso Deus, com tua luz
em todos os planos de nossa existência;
entra em todas as nossas angústias e alegrias;
em nossa esperança e paz;
entra em nossa razão de viver;
entra e, se quiseres, faz em nós tua morada.
L3: Pertencem a ti a verdadeira luz, a alegria,
o poder, a honra, a vitória;
porque teu é tudo quanto existe
nos céus e na terra.
T: Nem sempre compreendemos tua luz.
Criamos outras luzes que brilham e ofuscam...
Diante de tantas luzes que não iluminam,
recorremos a ti!
Querido Deus, acolhe nossos corações
contritos e pequenos diante de tua luz!
Amém. [INÊS DE FRANÇA BENTO]
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
CÂNTICO “DE TODAS AS TRIBOS” [TD, 121]
De todas as tribos, povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações,
no tempo e no espaço, virão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi.
Bendito seja o seu Santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.
Remidos, comprados, grande multidão,
muitos virão te louvar.
Povo escolhido, teu reino e nação,
no tempo e no espaço, virão te adorar.
E a nós só nos cabe tudo dedicar,
Oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar
E a vida no teu altar, pra teu louvor.
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MATEUS 4,12-23
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO
POSLÚDIO

