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MAIOR QUE A TEMPESTADE: “QUEM É ESTE?”

Johan Konings

O texto de Marcos 4,35-41 conta a história da tempestade acalmada. Imaginemos a cena: a
tempestade levantando ondas que cobrem o barco com os discípulos — e Jesus, dormindo...
Quando o acordam, Jesus conjura os ventos e o mar, e vem a calmaria. Jesus censura-lhes a
falta de fé, e eles perguntam: “Quem é este, a quem o vento e o mar obedecem?” (Marcos
4,41). A resposta já foi dada no texto de Jó 38,1.8-11 e também no Salmo 107: quem manda
na tempestade e no mar é Deus ou aquele que age com seu poder. Jesus se revela por meio
de seu poder soberano, divino. Por isso, ele pode dormir tranquilo no barco atormentado
pelas ondas, como também pode levantar-se para acalmar o mar.
Essa história é muito instrutiva. Em primeiro lugar, a tempestade. Quando tudo parece
tranquilo em torno de nós, temos a tendência de confiar em nossas próprias forças, seguros
de que “tudo vai dar certo”. E Deus fica sobrando. Mas quando surge uma tempestade,
percebemos que nossas forças são pequenas e pouco fidedignas. Então recorremos a Deus,
não tento por amor a ele quanto por amor à nossa pele. Pouco importa. O importante é
descobrirmos que nossa vida está nas mãos dele.
Na tempestade, Deus surge com poder (Salmo 65,8). Quando de repente nos vemos
entregues às contradições da vida e da história, importa lembrar daquele a quem o vento e o
mar obedecem: não só Deus, mas Jesus de Nazaré, nosso guia. Mas o melhor é nunca o
esquecer e tê-lo sempre diante dos olhos. Enquanto não percebemos sua presença e o poder
que está nele, temos medo, ainda não temos fé (Marcos 4,40).
E que fé é essa? Fé para ter proteção, cura, bem-estar? Claro que a gente espera tudo isso
de Deus. Mas isso passa por uma pessoa com nome e sobrenome. Perguntamos: “Quem é
este?”. Damos crédito a ele, por causa do poder que manifesta. Mas seu gesto maior não é
um gesto de poder, e sim, de entrega da própria vida. A fé por causa do poder é apenas um
aperitivo para que acreditemos no Crucificado. A tempestade acalmada vem do início da
caminhada de Jesus; no fim, estão a cruz e a ressurreição.
Assim, nas aflições da vida, procurando segurança em Deus, encontramos Jesus diante de
nós, poderoso, sim, mas isso, em última instância, por meio da cruz, por meio de sua doação
por amor. Aí, ele revela o poder maior de Deus em sua pessoa. Reconhecendo isso, teremos
confiança para enfrentar as tempestades de nossa história.

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM — 7O. DOMINGO - ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [DIRIGENTE]
Povos todos, batei palmas,
Aclamai a Deus com gritos alegres!
Pois Iahweh, o Altíssimo, é terrível,
é o grande rei sobre a terra inteira. [SALMO 47,1-2]
HINO “UM HINO AO SENHOR” [TD, 108]
As grutas, as rochas imensas,
Dos mundos o grande esplendor
Proclamam, bem alto, constantes,
Um hino ao teu nome, Senhor!
Nos céus, e no mar, e na terra,
Nos bosques, nos prados em flor,
No fragoso alcantil,
Na amplitude celeste,
Um hino ressoa ao Senhor.
No céu, as estrelas brilhantes,
Dos mares o grande fragor,
E as brisas entoam, ridentes,
Um hino ao teu nome, Senhor!
As aves alegres, na mata,
Por entre as ramagens em flor,
Exultam, em coro, cantando
Um hino ao teu nome, Senhor!
E tu, pecador, que vagueias,
Que fazes ao teu Criador?
Não achas momento em que cantes
Um hino de glória ao Senhor?
RESPONSO
H: Sou teu servo,
M: Sou tua serva.
T: Quebraste as cadeias que nos envolviam.
Queremos oferecer-te este louvor.
Louvem-te meu coração, minha língua
e digam os meus ossos:
“Quem é semelhante a ti, Senhor?”.
Que eles o digam.
E tu, responde-me e dize à minha alma:
“Eu sou teu Salvador!”.
D: Louvamos-te, ó Deus,
pela alegria de nosso encontro.
Acolhemos nossos irmãos e irmãs
com um beijo e um abraço. [BEIJOS E ABRAÇOS]

CÂNTICO “TEU POVO” [TD, 93]
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.
LEITURA [TODOS]
Oh! Como é bom e agradável
viverem unidos os irmãos!
É como o óleo precioso sobre a cabeça,
o qual desce para a barba,
a barba de Arão,
e desce para a gola de suas vestes.
É como o orvalho do Hermom,
que desce sobre os montes de Sião.
Ali, ordena o Senhor a sua bênção
e a vida para sempre. [Salmo 133]
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
ORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA
O Senhor é também alto refúgio para o oprimido,
refúgio nas horas de tribulação.
Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome,
porque tu, Senhor, não desamparas os que te
buscam.
Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião;
proclamai entre os povos os seus feitos.
Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles
e não se esquece do clamor dos aflitos.
Compadece-te de mim, Senhor;
vê a que sofrimentos me reduziram os que me
odeiam,
tu que me levantas das portas da morte;
para que, às portas da filha de Sião,
eu proclame todos os teus louvores
e me regozije da tua salvação.
Afundam-se as nações na cova que fizeram,

no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé.
Faz-se conhecido o Senhor, pelo juízo que executa;
enlaçado está o ímpio nas obras de suas
próprias mãos.
Os perversos serão lançados no inferno,
e todas as nações que se esquecem de Deus.
Pois o necessitado não será para sempre esquecido,
e a esperança dos aflitos não se há de frustrar
perpetuamente.
Levanta-te, Senhor; não prevaleça o mortal.
Sejam as nações julgadas na tua presença.
Infunde-lhes, Senhor, o medo;
saibam as nações que não passam de mortais.
[SALMO 9,9-20]

ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO “HORA BENDITA” [TD, 164 — ESTROFES 1 E 2]
Bendita a hora de oração
Que acalma o aflito coração,
Que leva ao trono de Jesus
Os rogos para auxílio e luz!
Em tempos de cuidado e dor,
Refúgio tenho em meu Senhor;
Vencendo o ardil e a tentação,
Bendigo a hora de oração.
Bendita a hora de oração
Quando, em fervente petição,
Recorre a voz do meu clamor
Ao terno Deus e Salvador!
Jesus me ordena a recorrer
Ao Seu amor, ao Seu poder.
Contente e sem perturbação,
Eu busco a hora de oração.
LEITURA [TODOS]
Senhor, nosso Deus,
Tua ajuda e tua ternura curam nossas feridas
Tua bondade e tua generosidade enriquecem
nossa pobreza
Tua proteção nos liberta do medo
Tua força reanima nossa fraqueza
Teu amor generoso satisfaz nossa carência
Tua riqueza cumula de bens nosso nada.
Acalma a sede que temos de ti!
Consola nossas tristezas.
Ameniza nossos sofrimentos.
Cura nossas doenças.
Senhor generoso e rico em misericórdia,

Nós te pedimos,
Mergulha-nos na água viva dos teus dons,
Derrama teus favores sobre o povo que te pertence.
Eis-nos aqui,
À porta de tua generosidade,
Expostos ao vento de tua imensa bondade,
Cativados por ti...
[CONFISSÃO, DE PAULO ROBERTO RODRIGUES]

HINO “HORA BENDITA” [TD, 164 — ESTROFE 3]
Bendita a hora de oração,
De santa paz e comunhão!
Desejo, enquanto aqui me achar,
Com fé constante, humilde orar;
E enfim no resplendor de Deus,
Na glória dos mais altos céus,
Me lembrarei com gratidão
Das horas suaves de oração.
ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELO PERDÃO [AUDÍVEL]
INTERLÚDIO
MOMENTO DE CÂNTICOS [GRUPO DE LOUVOR]
ORAÇÃO
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes
Jesus: Passemos para a outra margem. E
eles, despedindo a multidão, o levaram assim
como estava, no barco; e outros barcos o
seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de
vento, e as ondas se arremessavam contra o
barco, de modo que o mesmo já estava a
encher-se de água. E Jesus estava na popa,
dormindo sobre o travesseiro; eles o
despertaram e lhe disseram: Mestre, não te
importa que pereçamos? E ele, despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar: Acalmate, emudece! O vento se aquietou, e fez-se
grande bonança. Então, lhes disse: Por que
sois assim tímidos?! Como é que não tendes
fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam
uns aos outros: Quem é este que até o vento
e o mar lhe obedecem? [Marcos 4,35–41]
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE

CREDO DA ESPERANÇA [TODOS]
Creio em Deus como Pai protetor,
que ampara meus passos vacilantes,
guia nas noites de temor
e amigo nos dias de desesperança;
Creio em Deus como Mãe amorosa,
acolhedora das minhas limitações,
que sustenta os meus sonhos desejados
e mantém minhas esperanças;
Creio em Deus como Salvador,
que cuida de mim nos meus passos errantes,
que me ensina o canto da vitória
e Senhor que sussurra palavras que encorajam
o viver;

Creio em Deus como Espírito,
vento que acalenta a fúria do cotidiano,
que inspira a carne fatigante
e aponta sentido naquilo que os olhos não veem;
Creio em Deus como Sem-Palavras,
além das religiões e dos dogmas,
além das palavras e definições,
além de mim, de ti, de nós...
Creio em Deus do jeito que sei crer.
[ALEXANDRE FILORDI]

ORAÇÃO E BÊNÇÃO
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

141A. SEXTA FILOSÓFICA
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29/06 - 19 h - "Relação ser humano - máquina. Conflito criador - criatura.”
Palestrante: Paulo Urbano Avila. Momento musical: Pedro Romanello, violão.
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Dia 30/06 - 18h30 - Traga um prato típico e participe!!!
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VISITANTES

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);
Jonas (irmão do Jarbas) (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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