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CULTO MATUTINO

Rev. Marcelo Smargiasse

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Maria do Rosário, Plácido, Thiago

Geni, Regilene, Wolf

Marcos Ribeiro

Enilde

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ
JOVENS

Dimensões sociais da fé do A.T.

Ademir Aguiar

Tudo o que você sempre quis saber sobre o A.T.
e tinha vergonha de perguntar

André Eller

Reforma: história, identidade e perspectivas

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Apocalipse e Profecias

SALA COLORIDA Júlia Elert

Fim do reino de Israel / exílio

SALA VERDE

Débora / Lara

Crianças que Deus ajudou

SALA AZUL

Aline Moojen

Fim do reino de Israel / exílio

CULTO INFANTIL

Márcia

Olhar com fé

ANIVERSARIANTES DE JUNHO E JULHO
21/06

Lara e Luciano

06/07

Giovana e Levi

23/06

Gabriela Smargiasse

08/07

Amanda Gonçalves

24/06

Cristina Salomão

08/07

Arthur Bini

27/06

Raphael Hochheim

17/07

Miriam Salomão

30/06

Archibald Scott Neto

18/07

Liliane Smargiasse
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Equipe Pastoral:
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Marcelo Smargiasse

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

PERSEGUIÇÃO E FIRMEZA

Johan Konings

Inúmeros são os que foram perseguidos e até morreram por terem defendido a
justiça e a solidariedade. Quem é profeta é perseguido, mas, se permanece fiel à
sua missão, Deus não o abandona. Quem luta por Deus pode contar com ele
(Jeremias 20,7–13).
Jesus enviou seus discípulos para anunciar e implantar o Reino de Deus. Em
Mateus 10, 24-39, ele ensina a firmeza profética. Ensina a não ter medo daqueles
que matam o corpo, mas a viver em temor diante daquele que tem poder para
destruir corpo e alma no inferno (geena), o Juiz supremo!
Há uma relação de representatividade entre Jesus e o Pai. Quem for testemunha
fiel de Cristo será por ele recomendado a Deus. Isso era válido no tempo em que o
evangelho foi escrito, quando se apresentavam as perseguições e as deserções.
Continua válido hoje. Se Cristo nos associa à sua obra e nós lhe somos fiéis,
podemos confiar que Deus mesmo não nos deixará afundar; Jesus se
responsabiliza por nós. Mas, se deixarmos de dar nosso testemunho e cedermos
diante dos ídolos (poder, lucro etc.), espera-nos a sorte dos ídolos: o vazio, o
nada... É uma questão de opção.
Proclamar o Reino em solidariedade com Cristo significa, hoje, empenho pela
justiça. Empenho colocado à prova por forças externas (perseguições) e internas
(desânimo, acomodação etc.). Em nosso engajamento, podemos confiar em Deus e
sua providência; e, por causa de Deus, podemos confiar em nosso engajamento,
permanecer firmes naquilo que assumimos, mesmo correndo perigo de vida — pois
é melhor morrer do que desistir do sentido de nossa vida. É melhor morrer em
solidariedade com Cristo do que viver separado dele.
A mensagem principal deste texto, todavia, talvez não seja a exortação que ele
nos proporciona, mas o ensino da posição central de Jesus. É segundo nossa fé
professa em Jesus ou segundo nossa negação dele que Deus nos julga. Isso não é
ambição desmedida de Jesus, mas mero realismo. O caminho que Jesus nos
mostra e a respeito do qual ele pede o nosso testemunho é o caminho da vida. Não
podemos, diante do mundo, professar o contrário, pois, então, negamos diante de
Deus o caminho de vida que, em Jesus, ele nos proporciona. Em outros termos, é
uma questão que diz respeito a Deus, referência última do nosso viver.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
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. Blanca
[saúde];Sandra Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [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
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.

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO SEMANAL
Está acontecendo todas às quartas-feiras às 20 horas aqui na igreja. Tem sido um momento de
edificação para todos os participantes. Venha e participe!

LITURGIA
PRELÚDIO

SÉTIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

ACLAMAÇÃO [DIRIGENTE]
Deus querido, queremos louvar teu nome
pelo ar que respiramos e que nos traz a vida;
louvamos-te por teu Espírito
que nos ensina a ser livres como as crianças;
queremos louvar o teu nome por tua graça
que nos reúne em comunidade,
porque só tu tens a Palavra
e confiamos em ti.
Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém
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.
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA DE JEREMIAS 20,7–13
CÂNTICO “LOUVORES E HONRAS” [TD, 134]

Louvores e honras ao nome de Cristo.
Convém, fica bem adorar ao Senhor.
Quem já viu em sua vida o que nós temos visto
Só pode dizer que Ele é cheio de amor.
Cristo salva e sustenta com mão poderosa
Seus eleitos e amados bem perto de si.
Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra,
Renova, restaura nos reclama pra si.
Estou pronto pra ir, Cristo amado,
E seguir-te onde queres que eu vá!
E servir com amor dedicado,
Com meus lábios pra sempre louvar.
ORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA DE ROMANOS 6,1B–11
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
HINO “SE SOFRIMENTO TE CAUSEI, SENHOR” [TD, 158]
Se sofrimento te causei, Senhor;
Se a meu exemplo o fraco tropeçou;
Se em teus caminhos eu não quis andar,
Perdão, Senhor!
Se vão e fútil foi o meu falar;
Se a meu irmão não demonstrei amor;
Se ao sofredor não estendi a mão,
Perdão, Senhor!
Se indiferente foi o meu viver;
Tranquilo, calmo, sem lutar por ti;

Devendo estar mui firme no labor;
Perdão, Senhor!
Escuta, ó Deus, a minha oração;
E vem livrar-me de incertezas mil;
Transforma este pobre pecador;
Amém, Senhor!
ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELO PERDÃO DE PECADOS
INTERLÚDIO
CÂNTICO “EM TODO TEMPO” [TD, 89]
Em todo tempo, eu louvarei ao Senhor.
Sempre estará nos meus lábios o Seu louvor. [2x]
Alegrar-se-á no Senhor a minh’alma! [2x]
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
E todos a uma lhe exaltemos o nome. [2x]
Seu glorioso nome. [2x]
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MATEUS 10,24–39
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
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!

OUTROS AVISOS
PROGRAMAÇÃO JUNHO
Dia 30 – Sexta Filosófica, na igreja às 19 horas
Dia 30 – Madrugada Com Cristo – Mocidade e FEUMP

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. Para isso, pedimos aos irmãos que já
decidiram que irão contribuir e tem em mente o prazo e o valor da oferta preencham o formulário em
anexo.

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT
A Junta Diaconal começou uma nova campanha de ação social. Atendendo um pedido da Associação
Evangélica Beneficente, vamos colaborar com a Casa de Repouso Otoniel Mota, uma casa de
repouso de idosos apoiada pela associação. Eles consomem 10kg de leite em pó por dia, mantimento
que está em falta.
Para ajudá-los, a IPBut recolherá, nos próximos três meses, doações de LEITE EM PÓ ou quantia em
dinheiro para compra, para contribuirmos para a campanha. Começamos a recolher a partir do dia
14/05. Qualquer dúvida, falem com o André ou com a Regilene.
Informamos que já foram recolhidos mais de 27kg de leite. Continue participando dessa Campanha!!!!

