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Na liturgia dos domingos depois da Páscoa aprofundamos o mistério do Senhor Jesus
glorioso, no qual transparece o amor do Pai, fonte do seu amor por nós e de nosso amor
aos irmãos e irmãs. Isso fica claro de modo especial hoje, na parábola da “videira” (João
15,1–8).
No Antigo Testamento, a vinha de Deus era o povo de Israel. Diz o profeta Isaías que
Deus esperava dessa vinha frutos de justiça, mas só produziu fruto ruim (Isaías 5). Jesus
mesmo contou uma parábola acusando, não a vinha, mas os administradores, porque não
queriam entregar ao “Senhor” (Deus) a parte combinada e quiseram apropriar-se da vinha (o
povo), matando o "Filho" (Jesus) (Marcos 12,1–12). No evangelho de João, Jesus modifica
um pouco essa imagem. Não fala numa plantação inteira, mas num pé de uva, uma videira.
Ele mesmo é essa videira. O Pai é o agricultor que espera bons frutos, e nós somos os
ramos que devemos produzir esses frutos no fato de nos amarmos uns aos outros como
Jesus nos amou. Pois Jesus recebeu esse amor do Pai, e o fruto que o Pai espera é que
partilhemos esse amor com os irmãos.
“A vinha verdadeira sou eu” — Jesus, unido aos seus em união vital. Essa união consiste
em que permaneçamos ligados a ele, atentos e obedientes à sua palavra, ao seu
mandamento de amor fraterno. E também, unidos entre nós, pois todos os ramos da videira
recebem sua seiva do mesmo tronco, que é Jesus.
1João 3,18–24 explica isso melhor: fala do amor eficaz, o amor que produz fruto, não só
“em palavras”, mas “em ações e em verdade”. Tal amor eficaz faz que tenhamos certeza de
sermos “da verdade”. Por isso podemos ter paz no coração, pois sabemos que Deus se
alegra com os nossos “frutos” e vence o medo e a incerteza de nosso coração
(consciência), mesmo se este se inquieta por nossas imperfeições (v. 20–23). Deus é maior
que nossos escrúpulos.
Esse modo de falar nos faz ver a Igreja de outra maneira. Já não aparece como um
poder ao lado do poder político, como uma “organização” burocrática, mas como um
“organismo vivo” de amor fraterno. Na Igreja, Jesus e nós somos uma realidade só. Vivemos
a mesma vida. Ele é o tronco, nós os ramos, mas é o mesmo pé de uva. Somos os
produtores dos frutos de Jesus no mundo de hoje. Para não comprometermos essa
produtividade, devemos cuidar de nossa ligação ao tronco, nossa vida íntima de união com
Jesus, nossa mística cristã — na oração, na celebração e na prática da vida. Produzir os
frutos da justiça e do amor fraterno e unirmo-nos a Cristo na oração e na celebração são os
dois lados inseparáveis da mesma moeda. Não existe oposição entre a mística e a prática.
Importa “permanecer em Cristo”. A Igreja ama Jesus, que ama os seres humanos ate o fim,
e por isso ela produz o mesmo fruto de amor. A Igreja vive do amor que ela tem ao amor de
Jesus para o mundo.
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JESUS, A VIDEIRA; NÓS, OS RAMOS

LITURGIA
PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO
Bendito Deus e Senhor nosso,
Aqui nos reunimos e celebramos
Tua graça e misericórdia
E a ti dedicamos nosso louvor,
Nossa gratidão, nosso amor...
Nossa vida,
Nova vida em ti,
Vida viva em ti. Amém. [MARCELO SMARGIASSE]
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!
ORAÇÃO
CÂNTICO “BRILHA, JESUS” [TD, 151]
Vejo a luz do Senhor que brilha,
Bem no meio das trevas, brilha.
Jesus Cristo é a luz deste mundo.
Nos acorda do sono profundo.
Brilha em mim, brilha em mim!
Brilha, Jesus! Mostra ao mundo a luz de Deus Pai.
Espírito de Deus, vem, refulge em nós.
Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão.
Vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
Eis me achego ao teu trono incrível,
O mais finito ao intangível.
Por teu sangue precioso eu ouso entrar.
Minhas sombras da alma vem dissipar.
Brilha em mim, brilha em mim!
Contemplando Tua majestade,
Teu reflexo em nossas faces,
Cada dia de glória em glória,

CULTO MATUTINO — ANO B
Mostre sempre a Tua história.
Brilha em mim, brilha em mim!
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA
L1:
Amados, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor procede de Deus; e
todo aquele que ama é nascido de
Deus e conhece a Deus. Aquele que
não ama não conhece a Deus, pois
Deus é amor.
T:
Nisto se manifestou o amor de Deus
em nós: em haver Deus enviado o seu
Filho unigênito ao mundo, para
vivermos por meio dele. Nisto consiste
o amor: não em que nós tenhamos
amado a Deus, mas em que ele nos
amou e enviou o seu Filho como
propiciação pelos nossos pecados.
L1:
Amados, se Deus de tal maneira nos
amou, devemos nós também amar uns
aos outros. Ninguém jamais viu a Deus;
se amarmos uns aos outros, Deus
permanece em nós, e o seu amor é,
em nós, aperfeiçoado.
T:
Nisto conhecemos que permanecemos
nele, e ele, em nós: em que nos deu do
seu Espírito. E nós temos visto e
testemunhamos que o Pai enviou o seu
Filho como Salvador do mundo.
L2:
Aquele que confessar que Jesus é o Filho
de Deus, Deus permanece nele, e ele,
em Deus. E nós conhecemos e cremos
no amor que Deus tem por nós. Deus é
amor, e aquele que permanece no amor
permanece em Deus, e Deus, nele.
T:
Nisto é em nós aperfeiçoado o amor,
para que, no Dia do Juízo, mantenhamos
confiança; pois, segundo ele é, também
nós somos neste mundo.
L2:
No amor não existe medo; antes, o
perfeito amor lança fora o medo. Ora, o
medo produz tormento; logo, aquele
que teme não é aperfeiçoado no amor.

Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Se alguém disser: Amo a Deus, e odiar a seu
irmão, é mentiroso; pois aquele que não ama a
seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus,
a quem não vê. Ora, temos, da parte dele, este
mandamento: que aquele que ama a Deus
ame também a seu irmão.
CÂNTICO “ALTO PREÇO” [TD, 299]
Eu sei que foi pago um alto preço
Para que contigo eu fosse um, meu irmão.
Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em mim,
Ele pensava em ti,
Pensava em nós.
E nos via redimidos por seu sangue,
Lutando o bom combate do Senhor,
Lado a lado, trabalhando,
Sua igreja edificando
E rompendo as barreiras pelo amor.
E, na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos, aqui,
Que pagaremos o preço de sermos
Um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem
E nos tentem separar,
Com nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar.
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
Senhor, tu és a luz que ilumina nossas trevas!
Conhecendo a tua infinita misericórdia
por nossas falhas e limitações,
colocamo-nos em tua presença
pedindo o teu perdão!
Mostra-nos onde falhamos... [Vera Lúcia Chvatal]
HINO “SE SOFRIMENTO TE CAUSEI, SENHOR” [TD, 158]
Se sofrimento te causei, Senhor;
Se a meu exemplo o fraco tropeçou;
Se em teus caminhos eu não quis andar,
Perdão, Senhor!
Se vão e fútil foi o meu falar;
Se a meu irmão não demonstrei amor;
Se ao sofredor não estendi a mão,
Perdão, Senhor!

Se indiferente foi o meu viver;
Tranquilo, calmo, sem lutar por ti;
Devendo estar mui firme no labor;
Perdão, Senhor!
Escuta, ó Deus, a minha oração;
E vem livrar-me de incertezas mil;
Transforma este pobre pecador;
Amém, Senhor!
LEITURA
Do fundo dos nossos desencontros
Nós te buscamos, ó Deus.
Em ti encontramos a paz,
Porque tu és a nossa paz;
Em ti encontramos amor,
Porque tu és o Deus de amor;
Em ti encontramos a vida,
Porque tu és a nossa vida.
Nós te adoramos e suplicamos:
Liberta-nos das distâncias de nós mesmos,
Liberta-nos das distâncias de nosso irmão e
de nossa irmã,
Liberta-nos da distância do nosso Salvador.
Tem misericórdia de nós.
Perdoa-nos.
Permite-nos o reencontro
Da tua face
Da tua face na face do nosso irmão e de
nossa irmã
Permite-nos, finalmente, o encontro
De nós mesmos com a tua missão.
E, assim, anunciaremos ao mundo
O teu reino,
O teu poder
E a tua glória para sempre! Amém.
[Luiz Carlos Ramos]

ORAÇÃO SILENCIOSA

INTERLÚDIO
LEITURA
De ti vem o meu louvor na grande congregação;
cumprirei os meus votos na presença dos que
o temem.
Os sofredores hão de comer e fartar-se;
louvarão o Senhor os que o buscam.
Viva para sempre o vosso coração.
Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se
converterão os confins da terra;
perante ele se prostrarão
todas as famílias das nações.
Pois do Senhor é o reino,
é ele quem governa as nações.
Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar,
e todos os que descem ao pó se prostrarão
perante ele,
até aquele que não pode preservar a própria vida.
A posteridade o servirá;
falar-se-á do Senhor à geração vindoura.
Hão de vir anunciar a justiça dele;
ao povo que há de nascer, contarão que foi
ele quem o fez. [Salmo 22,25–31]
MOMENTO DE CÂNTICOS [GRUPO DE LOUVOR]
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL

LEITURA
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o
agricultor. Todo ramo que, estando em mim,
não der fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto
limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós
já estais limpos pela palavra que vos tenho
falado; permanecei em mim, e eu
permanecerei em vós. Como não pode o ramo
produzir fruto de si mesmo, se não
permanecer na videira, assim, nem vós o
podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem
permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito
fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se
alguém não permanecer em mim, será
lançado fora, à semelhança do ramo, e
secará; e o apanham, lançam no fogo e o
queimam. Se permanecerdes em mim, e as
minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito
fruto; e assim vos tornareis meus discípulos.
[João 15,1-8]
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ORAÇÃO E BÊNÇÃO
AMÉM TRÍPLICE
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!
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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!
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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!

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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