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A SIMPLICIDADE DO EVANGELHO E A SOFISTICAÇÃO DA IGREJA

Ricardo Barbosa de Sousa (www.ultimato.com.br)
O evangelho de Jesus Cristo é simples. Simples na forma e simples no conteúdo. A vida e o
ministério de Jesus acontecem num cenário simples. Ele anunciou as boas novas do reino de Deus,
demonstrou a presença do reino através de palavras, exemplos e ações. Convidou pessoas para
estarem e aprenderem com ele. Sofreu as incompreensões do sistema religioso e político do seu
tempo. Morreu e ressuscitou. Após a ressurreição, encontrou-se com seus discípulos e comunicoulhes que recebera toda autoridade no céu e na terra, e que, como Rei e Senhor, enviou seus discípulos
para anunciarem as boas novas, levando homens e mulheres a guardarem tudo o que ele ensinou,
integrando-os numa comunidade trinitária por meio do batismo, e prometeu estar com eles todos os
dias, até o fim.
Alguns dias depois, no meio da festa de Pentecostes, 120 discípulos estavam reunidos em
Jerusalém, e a promessa de Jesus se cumpriu. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a
viver a nova realidade anunciada por Jesus, saíram alegremente, por todo canto, pregando a boa
notícia de que Deus visitou seu povo e trouxe salvação, justiça e liberdade.
A história seguiu e os cristãos foram se multiplicando, organizando igrejas, criando
instituições, formas e ritos. Porém, as instituições cresceram e suas estruturas se tornaram mais
complexas e sofisticadas. Transformaram-se num fim em si mesma. A simplicidade do evangelho foi
substituída pela complexidade institucional.
C. S. Lewis, na carta 17 do livro “Cartas de um Diabo a seu Aprendiz”, aborda o tema da
glutonaria e afirma que uma das grandes realizações do maligno no último século foi retirar da
consciência dos homens qualquer preocupação sobre o assunto, e isso aconteceu quando ele
transformou a “gula do excesso na gula da delicadeza”. Para C. S. Lewis, o problema da gula, muitas
vezes, não está no excesso de comida, mas na sofisticação, na exigência de detalhes em relação ao
vinho, ao ponto do filé ou ao cozimento da massa. Fica impossível atender a um paladar tão
sofisticado. A simplicidade do ato de comer dá lugar à sofisticação gastronômica. Pessoas assim,
segundo o autor inglês, demitem cozinheiras, destratam garçons, abandonam restaurantes, cultivam
relacionamentos falsos e terminam a vida numa solidão amarga.
Como igreja, corremos o mesmo risco. A simplicidade e pureza do evangelho já não
provocam prazer na maioria dos cristãos ocidentais. A sofisticação da igreja, sim. É o vaso tornando-se
mais valioso que o tesouro contido nele. Se a música não estiver no volume perfeito, o ar condicionado
no ponto exato, a pregação no tempo apropriado, com conteúdo que agrade a todos os paladares e
com o bom uso dos aparatos tecnológicos, talvez eu não me agrade desta igreja.
Justificamos a sofisticação com expressões como “busca por excelência”, “relevância”,
“qualidade”. Parece justo. O problema é que a excelência ou a relevância do evangelho está
exatamente na sua simplicidade. É cada vez mais fácil encontrar cristãos que acharam a “igreja certa”
do que os que simplesmente encontraram o evangelho. A sofisticação da igreja mantém o cristão num
estado de espiritualidade falsa e superficial. A maior deficiência do cristianismo não está na forma, mas
no conteúdo.
A verdadeira experiência espiritual requer um coração aquecido e não sentidos aguçados.
Precisamos elevar nossos afetos por Cristo, seu reino, sua Palavra e seu povo, e não os níveis de
sofisticação e exigências institucionais. O vaso deve ser de barro, sempre. O tesouro que ele guarda, o
evangelho simples de Jesus Cristo, é que tem grande valor. A sofisticação produz queixas,
impaciência, falta de caridade e egoísmo. A simplicidade sempre nos conduz a compaixão,
sinceridade, devoção e autodoação.

LITURGIA

DÉCIMO SEXTO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles
que o amam. Mas Deus no-lo revelou
pelo Espírito; porque o Espírito a todas as
coisas perscruta, até mesmo as
profundezas de Deus.” - I Coríntios 2: 9 e 10
CÂNTICO “DE TODAS AS TRIBOS” [TD 121]
De todas as tribos, povos e raças
Muitos virão Te louvar
De tantas culturas, línguas e nações
No tempo e no espaço, virão Te adorar
Bendito seja sempre o cordeiro
Filho de Deus, raiz de Davi
Bendito seja o Teu santo nome
Cristo Jesus presente aqui
Remidos, comprados, grande multidão
Muitos virão Te louvar
Povo escolhido, Teu reino e nação
No tempo e no espaço, virão Te adorar
E a nós só nos cabe tudo dedicar
Oferta suave ao Senhor
Dons e talentos queremos consagrar
E a vida no Teu altar pra Teu louvor.
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA DO SALMO 86,8-13
D - Não há entre os deuses semelhante a ti,
Senhor; e nada existe que se compare
às tuas obras.
C - Todas as nações que fizeste virão,
prostrar-se-ão diante de ti, Senhor,
e glorificarão o teu nome.
D - Pois tu és grande e operas maravilhas;
só tu és Deus!
C - Ensina-me, SENHOR, o teu caminho,
e andarei na tua verdade; dispõe-me o
coração para só temer o teu nome.

D - Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu,
de todo o coração, e glorificarei
para sempre o teu nome.
C - Pois grande é a tua misericórdia
para comigo, e me livraste a alma do
mais profundo poder da morte.
HINO “TU ÉS FIEL, SENHOR” [TD 111]
Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste:
Pleno poder aos teus filhos darás.
Nunca mudaste: tu nunca faltaste:
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Teu grande amor me sustenta e me guarda.
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, Lua, estrelas no céu a brilhar:
Tudo criaste na terra e nos ares.
Todo o Universo vem pois te louvar!
Pleno perdão tu dás: paz, segurança
Cada momento me guias, Senhor.
E, no porvir, oh! que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
LEITURA DO SALMO 13
L1 - Até quando, SENHOR? Esquecer-te-ás
de mim para sempre? Até quando
ocultarás de mim o rosto?
L2 - Até quando estarei eu relutando
dentro de minha alma, com tristeza
no coração cada dia? Até quando se
erguerá contra mim o meu inimigo?
C - Atenta para mim, responde-me,
SENHOR, Deus meu! Ilumina-me os olhos,
para que eu não durma o sono da morte;
para que não diga o meu inimigo:
Prevaleci contra ele;
L1 - e não se regozijem os meus adversários,
vindo eu a vacilar.

L2 - No tocante a mim, confio na tua graça;
regozije-se o meu coração
na tua salvação.
C - Cantarei ao SENHOR,
porquanto me tem feito muito bem.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO “SENHOR, EU PRECISO DE TI” [TD 159]
Eu creio, Senhor, na divina promessa,
Vitórias já tive nas lutas aqui,
Contudo, é mui certo que a gente tropeça:
Por isso, Senhor, eu preciso de ti.
A luz que me guia no escuro caminho,
Fulgura de cima, do Sol criador.
Contudo, não posso segui-lo sozinho:
Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.
Bem sei que nas preces eu posso buscar-Te
Jamais dessa bênção na vida eu descri,
Contudo, é possível que dela me aparte:
Por isso, Senhor, eu preciso de Ti.
Esforços da terra, precário destino,
Empenho dos homens, riqueza, o que for,
Não valem a bênção do reino divino:
Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
LEITURA CONJUNTA DO SALMO 100
Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as
terras. Servi ao SENHOR com alegria,
apresentai-vos diante dele com cântico.
Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele
quem nos fez, e dele somos; somos o seu
povo e rebanho do seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de
graças e nos seus átrios, com hinos de
louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o
nome. Porque o SENHOR é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e, de
geração em geração, a sua fidelidade.

CÂNTICO “REI DAS NAÇÕES”

[TD 91]

Grandes são as tuas obras,
Senhor todo-poderoso;
Justos e verdadeiros são os teus caminhos.
Ó, Rei das nações,
Quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Ó Rei das nações,
Quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.
Todas as nações virão
E adorarão diante de ti,
Pois os teus atos de justiça se fizeram
manifestos.
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA
MENSAGEM — REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
POSLÚDIO

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]; Dona
Adélia [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [saúde], Miguel (sobrinho de Bia e Rafa)
[saúde]; Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Amanda e família [luto];
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.
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ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO
Acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas aqui na igreja, Estudo Bíblico Semanal. Tem sido um
momento de edificação para todos os participantes. Venha e participe!
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Acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas aqui na igreja, Estudo Bíblico Semanal. Tem sido um
momento de edificação para todos os participantes. Venha e participe!

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.
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DÍZIMOS E OFERTAS I

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/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 - 24589-5 (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.

DÍZIMOS E OFERTAS II

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
Hoje realizaremos em nossa igreja o nosso tradicional Almoço de Confraternização após a Escola
Dominical, em comemoração aos 19 anos de aniversário de nossa igreja. Convidamos a todos os
irmãos para participarem deste momento de comunhão de nossa igreja!
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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!
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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.

NOSSA MISSÃO

Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de
Jesus Cristo.
NOSSO 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.
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