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

MESSIAS, FILHO DO HOMEM, FILHO DE DEUS

Johan Konings

A primeira parte do evangelho de Marcos apresenta de maneira velada a obra messiânica de
Jesus. Falou-se até de um “segredo messiânico”. Jesus traz o Reino de Deus presente, mas não
de modo manifesto; apenas o deixa entrever em sinais de sua autoridade (1,21; 2,10 etc.).
Inclusive, os demônios que ele expulsa o reconhecem antes dos próprios discípulos! As parábolas
(Marcos 4) falam da presença escondida do Reino. Os gestos de Jesus apontam para o Reino (a
partilha do pão), mas os discípulos não o entendem (8,14-21). A abertura dos olhos do cego de
Betsaida anuncia uma mudança (8,22-26). Os discípulos reconhecem Jesus como Messias, mas
em categorias humanas, sem entender seu caminho de Servo Sofredor (8,27-30.31-33). Nos
capítulos 8 a 10, mediante os anúncios da Paixão e os ensinamentos sobre o seguimento e o
serviço, surge uma espécie de compreensão, simbolizada pela abertura dos olhos do cego de
Jerico (10,46-52). Mas Jerusalém continua na ambiguidade. Jesus entra na cidade sentado num
burrinho, como o Messias humilde descrito no profeta Zacarias, mas o povo o aclama como Filho
de Davi. Ora, Davi era guerreiro. Será que o povo entendeu que tipo de Messias Jesus realiza?
Jesus é mais que um filho de Davi. É o Filho querido de Deus (1,11; 9,7; 15,39) que, em
obediência ao incansável amor do Pai, dá sua vida e realiza plenamente a figura do “Servo”
descrita em Isaías 53.
A narração da Paixão fornece uma chave para abrir esse segredo. O sumo sacerdote pergunta
a Jesus se ele é o Messias, o Filho de Deus. Jesus responde “Sou, sim, e vereis o Filho do
Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu” (Mc 14,61). O mundo
pergunta se ele é o Filho de Deus e ele responde que é o Filho do Homem... Este Filho do Homem
é uma figura que vem da profecia de Daniel (7,13-14). É o enviado celestial que esmaga as
quatro feras que disputam o domínio sobre o mundo. Simboliza o Reino de Deus. O Reino de
Deus, que vence os reinos “ferozes” deste mundo, tem rosto humano. Para nós, tem o rosto de
Jesus.
Assim, na Paixão de Jesus, Filho do Homem e Filho de Deus significam a mesma coisa. Jesus
é o Filho querido de Deus, que une sua vontade à do Pai, para, pelo dom da própria vida, vencer
as feras que dominam este mundo e quebrar sua força definitivamente. Ao ser condenado pelo
sumo sacerdote de seu povo, ele se proclama portador de uma autoridade: a do Filho do Homem.
Quando ele morre na cruz, por causa da justiça e do amor, o representante do mundo universal,
o militar romano, exclama: “Este era de fato Filho de Deus”. Ambos os títulos significam o
respaldo que Deus dá a Jesus, e que se verificará na gloriosa ressurreição dentre os mortos.
Jesus é vencedor pela morte por amor em obediência filial (Filho de Deus), mas também pelo
julgamento que derrota o poder deste mundo (Filho do Homem).

LITURGIA
PRELÚDIO
CONVITE E INVOCAÇÃO
Este é o dia que o Senhor fez;
vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele.
Bendito seja o que vem em nome do Senhor!
Nós vos abençoamos da casa do Senhor.
O Senhor é Deus, ele é a nossa luz;
adornai a festa com ramos até as pontas do altar.
Rendei graças ao Senhor, pois ele é bom;
seu amor dura para sempre.
[SALMO 118,1.2.24.26.27.29]

CÂNTICO “LOUVEMOS AO SENHOR” [TD, 139-141]
Louvemos ao Senhor!
Louvemos ao Senhor!
Adoremos no seu santo monte
Nosso amado Pai, seu nome é santo.
Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo.
Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo.
Magnifiquemos ao Senhor,
Ao Rei que é digno de louvor!
Excelso, supremo, mui digno de louvor.
Excelso, supremo, mui digno de louvor.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor
Em nosso novo coração.
Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida
Nos trouxe grande salvação!
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
INTERLÚDIO
CONFISSÃO
D: CHAMADO À CONFISSÃO
DIRIGENTE: Rasgai o vosso coração,
e não as vossas vestes,
e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus,
porque ele é misericordioso,
e compassivo,
e tardio em irar-se,
e grande em benignidade,
e se arrepende do mal. [Joel 2,13]

DOMINGO DE RAMOS — ANO B
Deus de amor,
Tu vieste a nós montado sobre um jumento,
te humilhaste e te entregaste por nós.
Confessamos a nossa falta de humildade.
Quando entraste em Jerusalém,
nós cantamos: “Hosana!”,
e depois gritamos:
“Crucifica-o!”
Confessamos a inconstância do nosso louvor.
Quando estendemos ramos diante de Ti,
tu não tomaste nenhuma glória para ti mesmo.
Confessamos ter buscado
a honra dos homens
e seguido pelo caminho mais largo.
Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados,
para que te possamos servir
em novidade de vida,
para a glória do teu nome. Amém.
ORAÇÃO SILENCIOSA DE CONFISSÃO DE PECADOS
D: DECLARAÇÃO DE PERDÃO
DIRIGENTE: Levantem e ouçam
as boas novas do evangelho!
Em arrependimento e fé,
recebei, irmãos e irmãs,
as promessas da graça
e do perdão de Deus:
“Esta é uma palavra fiel
e digna de toda a aceitação,
que Cristo veio ao mundo
para salvar os pecadores”. [1TM 1,15]
Em Cristo, os vossos pecados são cobertos.
Em nome de Cristo, vos anuncio
o perdão dos vossos pecados.
TODOS: Subamos agora à presença de Deus
com cânticos de louvor
em gratidão pelo perdão dos nossos pecados.
Senhor, abre os nossos lábios!
E nossas bocas entoarão o teu louvor!
INTERLÚDIO
HINO “DOXOLOGIA” [TD, 66]
A Deus, supremo Benfeitor,
Celestes hostes entoai;
Vós homens dai também louvor
E o Deus triúno celebrai.

LEITURA:
Nós te louvamos, ó Deus,
pela redenção do mundo por meio de Jesus Cristo,
que entrou na cidade de Jerusalém em triunfo
e foi proclamado Messias e Rei
por aqueles que estendiam vestes
e ramos pelo caminho.
E agora te damos graças
porque para nossa salvação,
Ele foi obediente até à morte,
e morte de cruz;
de modo que o madeiro da derrota
passou a ser árvore da glória;
e, onde a vida se perdeu,
a vida se restaurou. Aleluia!
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!
LEITURA DO SALMO 24 [ALTERNADA]
MOMENTO DE CÂNTICOS [GRUPO DE LOUVOR]
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
CONSAGRAÇÃO PELA PALAVRA
LEITURA
1 Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
2 Diga, pois, Israel:
Sim, a sua misericórdia dura para sempre.
12 Como abelhas me cercaram,
porém como fogo em espinhos foram queimadas;
em nome do Senhor as destruí.
13 Empurraram-me violentamente para me fazer cair,

SEDER PASCAL

porém o Senhor me amparou.
14 O Senhor é a minha força e o meu cântico,
porque ele me salvou.
15 Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de
salvação; a destra do Senhor faz proezas.
16 A destra do Senhor se eleva,
a destra do Senhor faz proezas.
17 Não morrerei; antes, viverei
e contarei as obras do Senhor.
18 O Senhor me castigou severamente,
mas não me entregou à morte.
19 Abri-me as portas da justiça;
entrarei por elas e renderei graças ao Senhor.
[Salmo 118,1-2.12-19]

LEITURA DE MARCOS 11,1-11
CÂNTICO “MANTOS E PALMAS [TD, 26]
Hosana! hosana ao Rei!
Hosana! hosana ao Rei!
Mantos e palmas espalhando vai,
O povo alegre de Jerusalém.
Lá bem ao longe se começa a ver
O Filho de Deus que montado vem.
Enquanto mil vozes ressoam por aí:
Hosana ao que vem em nome do Senhor!
Com um alento de grande exclamação
Prorrompem com voz triunfal:
Hosana! hosana ao Rei!
Hosana! hosana ao Rei!
Como na estrada de Jerusalém,
Um dia também poderemos cantar
A Jesus Cristo, que virá outra vez,
Para levar-nos ao eterno lar.
Enquanto mil vozes ressoam por aí:
Hosana ao que vem em nome do Senhor!
Com um alento de grande exclamação
Prorrompem com voz triunfal:
Hosana! hosana ao Rei!
Hosana! hosana ao Rei!
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
TRÍPLICE AMÉM
POSLÚDIO

30 de Março, a partir das 19h30 - Jantar tradicional de celebração da Páscoa conforme os ritos judaicos, para
entender melhor a relação do significado da Páscoa que Jesus comemorava com a Páscoa que comemoramos hoje.

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. 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.
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.
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.
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!
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!
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.
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
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.

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!

