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A OPÇÃO CERTA

CULTO MATUTINO

Rev. Marcelo Smargiasse

Rev. Ademir Aguiar

JUNTA DIACONAL

Maria do Rosário, Plácido, Thiago

Geni, Regilene, Wolf

Marcos Ribeiro

Jovens

Os textos litúrgicos das últimas semanas prosseguem no desenrolar do episódio do pão
em João 6. Na leitura de hoje (João 6,56–69), vemos o desfecho. No texto anterior (João
6,51–58), vimos como Jesus se apresentou como o “pão da vida” e proclamou que estava
oferecendo sua carne como alimento para a vida do mundo. Muitos não “engoliram” isso,
pois “essa palavra é dura demais” (6,60). Dura, não apenas pela dificuldade de compreensão
(alguns falavam até em antropofagia), mas sobretudo por causa das consequências práticas.
Estranharam o que Jesus disse a respeito de sua carne. Estranhariam muito mais ainda sua
“subida para onde estava antes”, sua glorificação, pois essa se manifesta na “exaltação” de
Jesus... no alto da cruz, quando ele revela plenamente o amor infinito de Deus, seu Pai. Só
pelo Espírito de Deus é possível compreender isso (João 6,52–53). É difícil “alimentar-se”
com a vida que Jesus nos propõe como caminho, com aquilo que ele disse e fez, sobretudo,
com o dom radical de sua vida na morte —, pois tudo isso significa compromisso.
O texto de Josué 24,1–2a.15–17.18b dá um exemplo de compromisso. O povo de Israel,
ao tomar posse da terra prometida, teve de escolher com quem ia se comprometer, com os
outros deuses ou com Iahweh, que os tirou do Egito. Visto que Iahweh mostrou do que ele
era capaz, optaram por ele (Josué 24). Optar significa “decidir-se”, “não ficar em cima do
muro”. É dizer “sim” ou “não”.
Jesus põe os seus discípulos diante da opção por ele ou pelo lado oposto. “Vós também
quereis ir embora?” E Pedro responde, em nome dos Doze e dos fiéis de todos os tempos:
“A quem iríamos? Tu tens palavra de vida eterna.”. O que Jesus ensina é o caminho da vida
eterna, de comunhão com Deus para sempre. Foi para isso que Jesus reuniu em torno de si
os Doze, que representavam o novo Israel, o povo de Deus, para que o seguissem pelo
caminho. Para que constituíssem comunidade, comungando da vida que ele dá pela vida do
mundo.
Nosso ambiente parece recusar essas palavras de vida eterna. Por diversas razões. Uns
porque querem viver sua própria vidinha, sem se comprometer com nada, outros porque
preferem um caminho próprio, individual... O difícil da palavra de Jesus consiste nesse
compromisso concreto. Ao longo dos séculos houve quem tornasse o cristianismo difícil por
meio de penitências e exercícios, até reprimindo e deprimindo. Mas a verdadeira dificuldade
é abdicar da autossuficiência e entregar-se a uma comunidade reunida por Cristo para seguilo pelo caminho da doação total. Só que este caminho é também o caminho da “perfeita
alegria”.
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
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Johan Konings

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM —16. DOMINGO - ANO B

PRELÚDIO
CORAL — “EU SÓ QUERO ESTAR ONDE ESTÁS”
ACLAMAÇÃO [TODOS, EM PÉ]
Pai bendito,
estar em tua presença é uma escolha:
primeiramente tua, por causa do teu amor,
da tua graça e misericórdia;
é também nossa, quando,
em vista de tantas coisas,
tua presença e companhia
são nosso prazer.
Aqui estamos, felizes e gratos,
em comum unidade,
em santa união,
em adoração
por tudo com o que tens nos agraciado!
Bendito seja o teu nome para sempre!
Amém! [Marcelo Smargiasse]

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!

CÂNTICO “TEUS ALTARES” [VPC]
Quão amáveis são os teus tabernáculos,
Senhor dos Exércitos!
A minh’alma suspira e desfalece pelos teus átrios!
O pardal encontrou casa,
a andorinha ninho para si.
Eu encontrei teus altares,
Senhor, Rei meu e Deus meu.
Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa.
Pois um só dia, Senhor,
nos teus átrios, vale mais que mil.
Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória!
Não negará bem algum
aos que vivem corretamente.
LEITURA
Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome,
fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos.
Cantai-lhe, cantai-lhe salmos;
narrai todas as suas maravilhas.
Gloriai-vos no seu santo nome;
alegre-se o coração dos que buscam o Senhor.
Buscai o Senhor e o seu poder;
buscai perpetuamente a sua presença.

SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA
Depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel
em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os
seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais;
e eles se apresentaram diante de Deus. Então,
Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor,
Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera,
pai de Abraão e de Naor, habitaram dalém do
Eufrates e serviram a outros deuses.
Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com
integridade e com fidelidade; deitai fora os
deuses aos quais serviram vossos pais dalém
do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor.
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor,
escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a
quem serviram vossos pais que estavam dalém
do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em
cuja terra habitais. Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor.
Então, respondeu o povo e disse: Longe de
nós o abandonarmos o Senhor para servirmos
a outros deuses; porque o Senhor é o nosso
Deus; ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos
pais, da terra do Egito, da casa da servidão,

[SALMO 105,1-4]

quem fez estes grandes sinais aos nossos
olhos e nos guardou por todo o caminho em
que andamos e entre todos os povos pelo meio
dos quais passamos. O Senhor expulsou de
diante de nós todas estas gentes, até o
amorreu, morador da terra; portanto, nós
também serviremos ao Senhor, pois ele é o
nosso Deus. [JOSUÉ 24,1-2A.14-18]
INTERLÚDIO
LEITURA
D: Favoreceste, Senhor, a tua terra;
restauraste a prosperidade de Jacó.
Perdoaste a iniquidade de teu povo,
encobriste os seus pecados todos.
A tua indignação, reprimiste-a toda,
do furor da tua ira te desviaste.
H: Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação,
e retira de sobre nós a tua ira.
M: Estarás para sempre irado contra nós?
Prolongarás a tua ira por todas as gerações?
T: Porventura, não tornarás a vivificar-nos,
para que em ti se regozije o teu povo?
Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia
e concede-nos a tua salvação.
D: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser,
pois falará de paz ao seu povo e aos seus
santos; e que jamais caiam em insensatez.
M: Próxima está a sua salvação dos que o temem,
para que a glória assista em nossa terra.
H: Encontraram-se a graça e a verdade,
a justiça e a paz se beijaram.
T: Da terra brota a verdade,
dos céus a justiça baixa o seu olhar.
Também o Senhor dará o que é bom,
e a nossa terra produzirá o seu fruto.
A justiça irá adiante dele,
cujas pegadas ela transforma em caminhos.
[SALMO 85]

HINO “CAREÇO DE JESUS” [TD, 211 — ESTROFE 1+ ESTRIB.]
Careço de Jesus!
De Ti, meu Salvador!
Somente a Tua voz
Tem para mim valor.

De Ti, Senhor, careço!
Do Teu amparo sempre!
Oh! Dá-me a Tua bênção:
Aspiro a Ti!
ORAÇÃO SILENCIOSA
CORAL — “NA ORAÇÃO”
LEITURA
Para ti, ó Senhor,
de joelho dobrado,
nossas cabeças inclinamos em oração,
para que possas ouvir
nosso clamor pelas terras banhadas de
sangue
e por seu povo exausto,
que dia após dia convive com a morte
e com o medo que não passa...
Que esse povo possa sentir teu amor,
compreender tua presença,
reconhecer tua bondade
e tua preocupação por esse povo abatido
sedento de liberdade
e carregando tua cruz. Amém. [LESLEY ANDERSON]
ORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e
na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor; e muitos prodígios
e sinais eram feitos por intermédio dos
apóstolos. Todos os que creram estavam
juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as
suas propriedades e bens, distribuindo o
produto entre todos, à medida que alguém
tinha necessidade. Diariamente perseveravam
unânimes no templo, partiam pão de casa em
casa e tomavam as suas refeições com
alegria e singeleza de coração, louvando a
Deus e contando com a simpatia de todo o
povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o
Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
[ATOS 2,42-47]

RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS
CORAL — “GLÓRIA E LOUVOR”
ORAÇÃO

MOMENTOS DE CÂNTICOS [GRUPO DE LOUVOR]
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA
“[...] Quem comer a minha carne e beber o
meu sangue permanece em mim, e eu, nele.
Assim como o Pai, que vive, me enviou, e
igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de
mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão
que desceu do céu, em nada semelhante
àquele que os vossos pais comeram e,
contudo, morreram; quem comer este pão
viverá eternamente.” Estas coisas disse Jesus,
quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum.
Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais
palavras, disseram: “Duro é este discurso;
quem o pode ouvir?” Mas Jesus, sabendo por
si mesmo que eles murmuravam a respeito de
suas palavras, interpelou-os: “Isto vos
escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho
do Homem subir para o lugar onde primeiro

estava? O espírito é o que vivifica; a carne para
nada aproveita; as palavras que eu vos tenho
dito são espírito e são vida. Contudo, há
descrentes entre vós.” Pois Jesus sabia, desde
o princípio, quais eram os que não criam e
quem o havia de trair. E prosseguiu: “Por causa
disto, é que vos tenho dito: ‘ninguém poderá vir
a mim, se, pelo Pai, não lhe for concedido.’”
À vista disso, muitos dos seus discípulos o
abandonaram e já não andavam com ele.
Então, perguntou Jesus aos doze: “Porventura,
quereis também vós outros retirar-vos?”
Respondeu-lhe Simão Pedro: “Senhor, para
quem iremos? Tu tens as palavras da vida
eterna; e nós temos crido e conhecido que tu
és o Santo de Deus.” [JOÃO 6,56-69]
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO
CORAL — “GLORIA IN EXCELSIS”
POSLÚDIO
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MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
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CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS E
DIÁCONOS
De acordo com a decisão do Conselho da IPBut em sua última reunião de 02/07/2018, resolve-se
convocar para o próximo dia 02/09/2018, após o culto matutino, nas dependências da igreja, a
Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de até 06 (seis) presbíteros e até 11 (onze) diáconos
ou auxiliares de diáconos, para o mandato de 5 (cinco) anos, iniciando-se o período em 16/09/2018 e
com término em 15/09/2023.
Ore e participe desse momento importante de nossa igreja. Venha escolher a liderança da IPBut e
exerça seu direito de membro.
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convocar para o próximo dia 02/09/2018, após o culto matutino, nas dependências da igreja, a
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26 - Culto Matutino e Almoço Comunitário
29 - Estudo Bíblico (20h30)
30 - Estudo nos lares (20h)
31 - Sexta Filosófica (19h) - O Líder como Protagonista de Transformação da Realidade Palestrante: Marco Aurélio da Silva; Momento Musical: Marcelo Andrade
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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]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair (mãe do Allan) (saúde);
Teca e Jarbas [Luto]; Nena (prima Teca) (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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Esta arrecadação será encaminhada para entidades que tratam com moradores de rua. Participe.
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CAMPANHA NOVA IPBUT

CAMPANHA NOVA IPBUT

Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair (mãe do Allan) (saúde);
Teca e Jarbas [Luto]; Nena (prima Teca) (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.

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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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/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.

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

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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