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A TRINDADE EM NOSSA VIDA

Johan Konings

No Antigo Testamento, Moisés explicou ao povo que Deus é próximo da gente. Fala com
seu povo, acompanha-o. Mais: conta com a amizade de seu povo. Não é um deus
indiferente (Deuteronômio 4,32–34.39–40). No Novo Testamento, Paulo aponta a presença
da Santíssima Trindade de Deus em nossa vida: o Pai coloca em nós o Espírito que nos
torna filhos com o Filho (Romanos 8,14–17). Isso nos faz entender melhor o evangelho, em
que Jesus ordena aos discípulos que batizem gente de todos os povos “em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo”. Quem recebe o batismo entra numa relação específica com cada
uma das três pessoas da Trindade. Convém termos consciência disso em nossa vida de
batizados. Certamente, Deus é um só. O que o Pai, o Filho e o Espírito significam em nós é
uma só e mesma realidade: a presença da vida divina em nós. Mas essa realidade se realiza
em relações diversificadas, em três presenças que, embora sendo do mesmo e único Deus,
atingem nossa vida de modo diferente.
Conhecemos Deus como Criador do universo, e exprimimos essa dimensão pelo termo
“pai” (e — por que não? — “mãe”), porque ele dá a vida e a sustenta (por sua “providência”).
Deus não só coloca no mundo, mas assume e sustenta. Mais: ele tem um projeto, um sonho a
respeito das suas criaturas mais preciosas, os seres humanos (cf. Gênesis 1,27.31). E para
que realizemos esse sonho como verdadeiros sujeitos, não como objetos, ele nos deu a
liberdade, com o risco de abuso que isso implica (o pecado). Além disso, para que possamos
realizar seu projeto, ele nos deu um modelo: seu Filho que, sendo verdadeiro ser humano, vive
também verdadeiramente a vida de Deus: Jesus de Nazaré, que mostra que Deus é amor,
dando sua vida por nós em fidelidade à obra do Reino que iniciou entre seus irmãos e irmãs,
até o fim. Como, porém, a obra de Jesus se situou num tempo e lugar muito restritos — uns
três anos num país minúsculo, a Palestina — Deus nos enviou o mesmo Espírito que animou
Jesus, para que nós possamos viver a sua vida divina em todo tempo e lugar.
Assim, solidários com Jesus, somos filhos adotivos e herdeiros do Pai, pelo que cuidamos
de sua obra, de sua solicitude para com a criação e a humanidade. Somos irmãos queridos de
Jesus, na solidariedade, na ternura para com os outros irmãos! E somos impulsionados por
seu Espírito Santo, não pelo espírito do mundo, do lucro, da exploração... etc.).
A consciência da presença das três Pessoas divinas torna nossa vida cristã menos
abstrata. Mas essa consciência não surge espontaneamente: é preciso cultivá-la na
contemplação das três Pessoas divinas.

LITURGIA

CULTO DOMINICAL MATUTINO - SANTÍSSIMA TRINDADE - ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
A ti, Deus Pai, glorificamos,
cantamos teu louvor,
pois nos reconciliaste contigo,
Deus e Criador.
A ti, Jesus, nos dedicamos,
cantamos teu louvor!
No calvário entregaste tua vida,
Deus e Salvador.
A ti, Espírito, adoramos,
cantamos teu louvor,
pois nos levas à verdade e à vida,
Deus Consolador.
A ti, ó Deus, agradecemos,
cantamos teu louvor,
Deus triúno,
Deus bendito,
Deus de todo amor. [Guilherme Kerr]
ORAÇÃO
HINO “LOUVOR AO ETERNO DEUS” [TD, 76]
Ó Rei sublime em majestade e glória
Sobre as milícias do celeste Além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus,
Glórias rendamos, que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam
De gratidão, ao soberano amor:
Os redimidos com fervor entoam
O nome ilustre do seu Benfeitor!
Eterno Deus! Teus filhos vês prostrados
Em meio ao brilho da superna Luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!
LEITURA
Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor glória e força.
Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome,
adorai o Senhor na beleza da santidade.

Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas;
troveja o Deus da glória;
o Senhor está sobre as muitas águas.
A voz do Senhor é poderosa;
a voz do Senhor é cheia de majestade.
A voz do Senhor quebra os cedros;
sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano.
Ele os faz saltar como um bezerro;
o Líbano e o Siriom, como bois selvagens.
A voz do Senhor despede chamas de fogo.
A voz do Senhor faz tremer o deserto;
o Senhor faz tremer o deserto de Cades.
A voz do Senhor faz dar cria às corças
e desnuda os bosques;
e no seu templo tudo diz: Glória!
O Senhor preside aos dilúvios;
como rei, o Senhor presidirá para sempre.
O Senhor dá força ao seu povo,
o Senhor abençoa com paz ao seu povo.
[Salmo 29]

CÂNTICO “AO ÚNICO” [TD, 124]
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder...
Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real,
A Ele ministramos o louvor.
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. [2x]
Adoramos o Teu nome,
Nos rendemos a Teus pés.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. [2x]
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
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 seu 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.
LEITURA
Havia, entre os fariseus, um homem
chamado Nicodemos, um dos principais dos
judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe
disse: Rabi, sabemos que és Mestre vindo da
parte de Deus; porque ninguém pode fazer
estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver
com ele. A isto, respondeu Jesus: Em
verdade, em verdade te digo que, se alguém
não nascer de novo, não pode ver o reino de
Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode
um homem nascer, sendo velho? Pode,
porventura, voltar ao ventre materno e nascer
segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade,
em verdade te digo: quem não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de
Deus. O que é nascido da carne é carne; e o
que é nascido do Espírito é espírito. Não te
admires de eu te dizer: importa-vos nascer de
novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua
voz, mas não sabes donde vem, nem para
onde vai; assim é todo o que é nascido do
Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos:
Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és
mestre em Israel e não compreendes estas
coisas? Em verdade, em verdade te digo que
nós dizemos o que sabemos e testificamos o
que temos visto; contudo, não aceitais o nosso

testemunho. Se, tratando de coisas terrenas,
não me credes, como crereis, se vos falar das
celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão
aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do
Homem [que está no céu]. E do modo por que
Moisés levantou a serpente no deserto, assim
importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo o que nele crê tenha a vida
eterna.
Porque Deus amou ao mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo o que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o
seu Filho ao mundo, não para que julgasse o
mundo, mas para que o mundo fosse salvo
por ele. [João 3,1-17]
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
Agora, pois, já nenhuma condenação há para
os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do
Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da
lei do pecado e da morte. Porquanto o que
fora impossível à lei, no que estava enferma
pela carne, isso fez Deus enviando o seu
próprio Filho em semelhança de carne
pecaminosa e no tocante ao pecado; e, com
efeito, condenou Deus, na carne, o pecado, a
fim de que o preceito da lei se cumprisse em
nós, que não andamos segundo a carne, mas
segundo o Espírito. Porque os que se inclinam
para a carne cogitam das coisas da carne;
mas os que se inclinam para o Espírito, das
coisas do Espírito. Porque o pendor da carne
dá para a morte, mas o do Espírito, para a
vida e paz.

CLASSE PRIMEIROS PASSOS
No primeiro domingo do mês de junho, dia 03/06/2018, iniciaremos a classe de Escola Dominical
“Primeiros Passos” para aqueles irmãos que quiserem fazer a sua profissão de fé ou se tornarem
membros de nossa igreja. As inscrições deverão ser feitas com o reverendo Ademir! Participe desta
classe.

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!

Por isso, o pendor da carne é inimizade contra
Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem
mesmo pode estar. Portanto, os que estão na
carne não podem agradar a Deus. Vós, porém,
não estais na carne, mas no Espírito, se, de
fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se
alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal
não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o
corpo, na verdade, está morto por causa do
pecado, mas o espírito é vida, por causa da
justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que
ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse
mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os
mortos vivificará também o vosso corpo mortal,
por meio do seu Espírito, que em vós habita.
[Romanos 8,1–11]

HINO “VIVIFICAÇÃO” [TD, 168 – SOMENTE ESTRIBILHO]
Vem! Oh! Vem, Jesus, Senhor,
Nossas almas despertar!
Com teu santo e puro amor,
Vem, Senhor! Vem inflamar!
Oh! Vem! Oh! Vem
Nossas almas inflamar.
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
Espírito de amor,
liberta-nos
do ódio e da violência;
socorre-nos
de nós mesmos;

protege-nos
das noites sem estrelas;
cura-nos da opressão;
afasta-nos do medo e da covardia.
Acorda-nos e faz-nos
profetas de teu Reino,
que é feito de amor,
bondade e compaixão. Amém.
[Inês de França Bento]

INTERLÚDIO
LEITURA
Nossa alma espera no Senhor,
nosso auxílio e escudo.
Nele, o nosso coração se alegra,
pois confiamos no seu santo nome.
Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia,
como de ti esperamos. [Salmo 33,20-22]
MOMENTO DE CÂNTICOS
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO E BÊNÇÃO
TRÍPLICE AMÉM
POSLÚDIO
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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];
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. As arrecadações serão
encaminhadas para os necessitados, em recuperação da Cracolândia. Colaborem!
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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]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [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.

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
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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.
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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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