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Costuma-se pensar que a religião suplanta o momento vivencial, afirmando-se sempre que o
momento em que se vive não se compara com o esperado no além-mundo. O religioso, apesar de
conhecer o seu momento e até mesmo de criticá-lo, parece não ver uma relação clara entre o seu
pensamento religioso e a sociedade, o seu pensamento religioso e a política.
O religioso parece viver em um mundo outro, em que à espera de milagres e revelações divinas
que não passam do individual – quando muito se estendem ao seu gueto religioso – crê que não lhe
falta nada, pois se vê como o ponto central da vontade e desígnios de Deus.
Por outro lado, verifica-se também que uma leitura tendenciosa dos textos bíblicos leva o leitor a
crer que o papel do cristão é “orar em favor dos que governam”, uma vez que os cargos que ocupam
são concedidos pelo próprio Deus. Em certo sentido se pensa que a oração é o veículo único do
crente para se exigir que a justiça terrena seja feita, uma vez que se vincula a oração à obediência.
O papel da obediência social é amplamente questionado, principalmente quando esta obediência
está mais no sentido de “subserviência”, “conivência” e “alienação”. Ser obediente não é ser alienado.
A sociedade brasileira está longe de ser uma sociedade com justos juízos. Cotidianamente se vê a
incapacidade de governar de nossos líderes políticos, somando-se a isso a agilidade de muitos em
defraudar o pobre, julgar em causa própria e defender direitos escusos.
Ao lermos o capítulo 3 do profeta Miqueias, vemos que pouco ou nada difere do contexto que
agora conhecemos e no qual vivemos. Um contexto de opressão por parte daqueles que detém em
suas mãos o poder e a justiça. Todo este momento requer palavras proféticas, proclamadas pela
comunidade profética que é a Igreja de Cristo.
A Igreja não pode ficar alheia ao que acontece, bem como também não pode continuar com o
infeliz discurso alienado e alienante que assevera que a Igreja nada pode fazer para minimizar o
problema. Nossos esforços paliativos como comunidade têm sido um assistencialismo pouco eficaz.
Preferimos muitas vezes nos calar diante do que presenciamos.
A voz profética de Miqueias nos perturba porque não somos assim. Não somos intrépidos e
corajosos como aqueles homens. O perigo é que, talvez, pensemo-nos como estrangeiros e aliens
nesse mundo, nessa sociedade. E então vivemos alheios a ela.
Os desafios principais que este texto nos traz são, em primeiro lugar, de repensarmos nossas
posturas cristãs e éticas e de cidadania com relação à nossa sociedade. Se entendemos que nosso
papel como cristãos não é o de conivência com as injustiças e com os massacres políticos e
econômicos, precisamos definir como reagiremos em face a isso. Como igreja, precisamos nos tornar
um pouco mais politizados, mais definidos quanto aos nossos ideais.
Em segundo lugar, precisamos nos compreender como comunidade profética. E como o profeta é
aquele que fala em nome de alguém, precisamos nos inteirar daquilo que a palavra de Deus nos fala,
para que não usemos discurso destoante. Não podemos usar a palavra de Deus de tal modo que ela
sirva os nossos ideais. O Deus de Israel é o Deus libertador. Assim, precisamos agir libertadoramente.
Em terceiro lugar, precisamos repensar nossa autoridade. Calamo-nos e somos calados quando
nos colocamos contrários à opressão que se instaura. Precisamos resgatar nossa voz, e somá-la com
outras vozes que clamam por justiça. Precisamos mostrar que estamos vivos e que servimos o Deus
vivo e que, assim como Ele, não nos conformamos com a opressão dominante.
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

Pr. Marcelo Smargiasse

LITURGIA

QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Que nesta manhã
a tua graça nos sensibilize
diante das belezas da vida,
das carícias do amor
e da singeleza da amizade!
Que a liberdade do amor,
qual lâmpada divina,
conduza nossos passos!
Hoje e sempre. Amém
CÂNTICO “LOGO DE MANHÃ” [223, TD]
Logo de manhã, quero te buscar,
tua voz ouvir, teu amor sentir
e estender as mãos para te louvar
derramar meu coração sobre teu altar.
Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim;
que vou te seguir e te amar até o fim.
E no fim do dia, quando o sol se for,
te adorarei, te darei louvor;
mesmo escura a noite, brilha a tua luz
e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA DO SALMO 111
Aleluia!
De todo o coração renderei graças ao Senhor,
na companhia dos justos e na assembleia.
Grandes são as obras do Senhor,
consideradas por todos os que nelas se
comprazem.
Em suas obras há glória e majestade,
e a sua justiça permanece para sempre.
Ele fez memoráveis as suas maravilhas;
benigno e misericordioso é o Senhor.
Dá sustento aos que o temem;
lembrar-se-á sempre da sua aliança.
Manifesta ao seu povo o poder das suas obras,
dando-lhe a herança das nações.
As obras de suas mãos são verdade e justiça;
fiéis, todos os seus preceitos.
Estáveis são eles para todo o sempre,
instituídos em fidelidade e retidão.
Enviou ao seu povo a redenção;

estabeleceu para sempre a sua aliança;
santo e tremendo é o seu nome.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria;
revelam prudência todos os que o praticam.
O seu louvor permanece para sempre.
HINO “UM HINO AO SENHOR” [TD, 108]
As grutas, as rochas imensas,
Dos mundos o grande esplendor
Proclamam, bem alto, constantes,
Um hino ao teu nome, Senhor!
Nos céus, e no mar, e na terra,
Nos bosques, nos prados em flor,
No fragoso alcantil,
Na amplitude celeste,
Um hino ressoa ao Senhor.
No céu, as estrelas brilhantes,
Dos mares o grande fragor,
E as brisas entoam, ridentes,
Um hino ao teu nome, Senhor!
As aves alegres, na mata,
Por entre as ramagens em flor,
Exultam, em coro, cantando
Um hino ao teu nome, Senhor!
E tu, pecador, que vagueias,
Que fazes ao teu Criador?
Não achas momento em que cantes
Um hino de glória ao Senhor?
LEITURA DO SALMO 119,105 –112
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e, luz para os meus caminhos.
Jurei e confirmei o juramento
de guardar os teus retos juízos.
Estou aflitíssimo;
vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra.
Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos
meus lábios
e ensina-me os teus juízos.
Estou de contínuo em perigo de vida;
todavia, não me esqueço da tua lei.
Armam ciladas contra mim os ímpios;
contudo, não me desvio dos teus preceitos.
Os teus testemunhos, recebi-os por legado

Os teus testemunhos, recebi-os por legado perpétuo,
porque me constituem o prazer do coração.
Induzo o coração a guardar os teus decretos,
para sempre, até ao fim.
ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO AUDÍVEL DE CONFISSÃO DE PECADOS
LEITURA
Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações!
Que todos os povos o louvem!
O seu amor por nós é forte,
e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia! Salmo 117 — NTLH
HINO “ELE É EXALTADO” [TD, 128]
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus,
Eu o louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MARCOS 1,21–28
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO
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!

PEDIDOS DE ORAÇÃO
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DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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.

CAMPANHA NOVA IPBUT

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!

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO

DÍZIMOS E OFERTAS I

DÍZIMOS E OFERTAS I

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.
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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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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.

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,
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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.
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.

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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