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

A COMPAIXÃO PASTORAL DE JESUS

Johan Konings

Na leitura do evangelho de Marcos, lemos sobre a missão dos doze apóstolos (Marcos
6,6b-13) e também do retorno deles (6,30-34). Cumpriram tão bem seu primeiro “estágio
pastoral” que Jesus os convida para um piquenique ou um dia de retiro na margem do lago
de Genesaré! Entram num barco, navegam uns quilômetros e, quando chegam no lugar
desejado, encontram uma multidão de pessoas que os viram partir e correram pela margem
até lá. Decepção? Não. “Jesus encheu-se de compaixão por eles, porque eram como
ovelhas sem pastor (Marcos 6,34). Jesus se torna pastor para essas ovelhas. E o que faz?
“Pôs-se a ensinar muitas coisas”.
No Antigo Testamento, pastor é aquele que orienta e conduz. Vai à frente das ovelhas para
conduzi-las a pastar. Assim eram chamados pastores os chefes do povo de Israel: os reis,
Moisés, o Messias e sobretudo: Deus mesmo (Salmo 23; 95,7 etc.). E é assim que na leitura
de Jeremias 23,1-6 Deus mesmo se apresenta, à diferença dos maus pastores. Os maus
pastores dispersam o rebanho, o bom pastor reconduz os dispersos.
O projeto de reconduzir o povo recebe sua plena realização em Jesus de Nazaré. Ele
procura um lugar tranquilo para os discípulos, mas topa com uma multidão carente de
pastor. Então tem compaixão deles e começa a ensinar-lhes as coisas do Reino. Temos aí a
origem do agir pastoral dos discípulos de Jesus. Essa ação é colocar em prática a
“compaixão” pelo povo. Não a compaixão de chamar alguém de coitado, sem fazer nada.
Mas a “paixão” que nos faz sentir “com” o povo.
Acolher o povo, ensinar-lhes as coisas do Reino, tudo o que Jesus faz para o povo com
vista ao Reino é agir pastoralmente em proveito de Deus, é cuidar do seu rebanho. Por isso,
Jesus dará até a vida (João 18,11-18). O que faz algo ser uma ação pastoral não é tal
atividade determinada, mas o intuito com que ela é assumida: transformar um povo sem
rumo em povo conduzido por Deus.
Por isso, hoje, o importante não é multiplicar atividades chamando-as de ações pastorais,
mas cuidar de que os que realizam tenham alma de pastor, atitude de pastor: acolhida,
liderança e amor até doar a própria vida.
O agir pastoral é conduzir o povo pelo caminho de Deus. É inspirada não pelo desejo de
poder, mas pelo espírito de serviço. Jesus não procurou arrebanhar o povo para si. Inclusive,
vendo o entusiasmo equivocado, se retirou (João 6,14-15). Ele procura levar o rebanho ao
Pai, nada mais. Ser pastor, não é autoafirmação, mas o dom de orientar carinhosamente o
povo eclesial para Deus.

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM —11. DOMINGO - ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
É em nome do Pai de todos os povos
que nos fez nascer do amor e da terra;
É em nome do Filho,
irmão de homens e mulheres nessa vida em
construção;
É em nome do Espírito, eterno consolador
que nos dirige para a vida em plenitude;
Que hoje nos reunimos para
louvar-te, agradecer-te
e saborear a companhia de tua confraria.
Aqui nunca estamos sozinhos...
teu amor e tua ternura são nossa companhia.
[PAULO RODRIGUES & INÊS BENTO]

CÂNTICO “BOM ESTARMOS AQUI”
Bom estarmos aqui louvando a Deus,
Podendo exaltar Seu santo nome.
Tempo para isso,
Tempo para louvarmos a Deus,
Num só amor, num só Espírito.
Deus, venha nos abençoar,
E que essa união nunca falte para nós. [2x]
ORAÇÃO
LEITURA
T: O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.
L1:Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso;
refrigera-me a alma.
L2:Guia-me pelas veredas da justiça por amor
do seu nome.
L3:Ainda que eu ande pelo vale da sombra da
morte, não temerei mal nenhum, porque tu
estás comigo; o teu bordão e o teu cajado
me consolam.
T: O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.
L1:Preparas-me uma mesa na presença dos
meus adversários,
L2: unges-me a cabeça com óleo; o meu
cálice transborda.
L3:Bondade e misericórdia certamente me
seguirão todos os dias da minha vida; e
habitarei na Casa do Senhor para todo o
sempre.

T: O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.
[SALMO 23]

HINO “JESUS, PASTOR AMADO” [TD, 317 — ESTROFES
1,2,4 E 5]

Jesus, pastor amado!
Reunidos hoje aqui,
Concede que sejamos
Um corpo só, em ti.
Contendas e malícias
Que longe de nós vão;
Nenhum desgosto impeça
Da Igreja, a santa união.
Família unida somos,
Família de Jesus,
Iluminados todos
Da mesma santa luz.
A mesma fé nos prende
Num só divino amor,
E com o mesmo gozo
Servimos ao Senhor.
Rebanho resgatado
Por um só Salvador,
Devemos ser unidos
Por mais intenso amor;
Olhar com simpatia
Os erros de um irmão,
E todos ajudá-lo
Com terna compaixão.
Se tua Igreja toda
Viver em santa união
Será bendito sempre
O nome de “Cristão”.
Jesus, o que pediste
Em nós se cumprirá,
E assim o mundo inteiro
A Deus, conhecerá!
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
ORAÇÃO
LEITURA
Ai dos pastores que destroem e dispersam as
ovelhas do meu pasto! — diz o Senhor. Portanto,
assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os
pastores que apascentam o meu povo: Vós
dispersastes as minhas ovelhas, e as
afugentastes, e delas não cuidastes; mas eu

cuidarei em vos castigar a maldade das vossas
ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o
restante das minhas ovelhas, de todas as terras
para onde as tiver afugentado, e as farei voltar
aos seus apriscos; serão fecundas e se
multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que
as apascentem, e elas jamais temerão, nem se
espantarão; nem uma delas faltará, diz o Senhor.
Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que
levantarei a Davi um Renovo justo; e, rei que é,
reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e
a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será
salvo, e Israel habitará seguro; será este o seu
nome, com que será chamado: Senhor, Justiça
Nossa. [Jeremias 23,1-6]
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós,
gentios na carne, chamados incircuncisão por
aqueles que se intitulam circuncisos, na carne,
por mãos humanas, naquele tempo, estáveis
sem Cristo, separados da comunidade de Israel
e estranhos às alianças da promessa, não tendo
esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora,
em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo.
Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez
um; e, tendo derribado a parede da separação
que estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua
carne, a lei dos mandamentos na forma de
ordenanças, para que dos dois criasse, em si
mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e
reconciliasse ambos em um só corpo com Deus,
por intermédio da cruz, destruindo por ela a
inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros
que estáveis longe e paz também aos que
estavam perto; porque, por ele, ambos temos
acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois
estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos
santos, e sois da família de Deus, edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular;
no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce
para santuário dedicado ao Senhor, no qual
também vós juntamente estais sendo edificados
para habitação de Deus no Espírito.
[EFÉSIOS 2,11-22]

ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
Bendito Senhor —
Pai amoroso,
Filho salvador,
Vento consolador —,
Tu nos reconcilias contigo
E nada temos para devolver-te
Senão o nosso amor,
O seguimento da tua boa-nova,
transformadora,
unificadora,
que não se importa,
ou que se limita,
ou que impõe rótulos que nos distanciam
uns dos outros e de ti mesmo...
Teu evangelho é a verdade que nos liberta!
Senhor,
Eis-nos aqui,
pedindo teu perdão
e suplicando a tua misericórdia...
Por tua graça,
fica sempre conosco,
pois de ti precisamos.
Por teu Cristo, Senhor nosso. Amém.
[MARCELO SMARGIASSE]

HINO “A SEGURANÇA DO CRENTE” [TD, 231]
Oh! Quão preciosa e rica promessa
De Jesus Cristo, celeste Rei.
Ao que confia na sua graça
Diz ele: “Nunca te deixarei”!
Oh! Não temas! Oh! Não temas!
Pois eu contigo sempre serei.
Oh! Não temas! Oh! Não temas!
Porque eu nunca te deixarei.
Para remir-te dei o meu sangue.
Vem sem demora, pois te chamei.
Meu para sempre tu és agora.
Nunca, sim, nunca te deixarei.
Inda que indigno, foste escolhido.
Jamais vaciles, porque eu te amei.
Quem dos meus braços pode arrancar-te?
Seguro sempre te guardarei!
Oração Audível

ORAÇÃO AUDÍVEL
INTERLÚDIO
LEITURA
Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor glória e força.
Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome,
adorai o Senhor na beleza da santidade.
[Salmo 29,1-2]

MOMENTO DE CÂNTICOS
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA
Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e
lhe relataram tudo quanto haviam feito e
ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um
pouco, à parte, num lugar deserto; porque

eles não tinham tempo nem para comer, visto
serem numerosos os que iam e vinham.
Então, foram sós no barco para um lugar
solitário. Muitos, porém, os viram partir e,
reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de
todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao
desembarcar, viu Jesus uma grande multidão
e compadeceu-se deles, porque eram como
ovelhas que não têm pastor. E passou a
ensinar-lhes muitas coisas. [Marcos 6,30-34]
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO
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O Pastor Ademir Aguiar estará ausente nos próximos finais de semana devido sua participação
no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, que acontecerá em Águas de Lindóia. Ele conta
com as orações dos irmãos para esse encontro.
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VISITANTES
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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PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair
(mãe do Allan) (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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