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Em certa sociedade é comum ouvir-se críticas a ação social da Igreja e, muito mais, as suas
declarações sobre a política econômica. Julga-se que a Igreja não deve tocar em assuntos
“temporais”, mas ocupar-se com o “espiritual”. Mas a violência, a impunidade, a falta de saúde e
educação, a fome de grande parte da população não dizem respeito ao Reino de Deus que
Jesus veio anunciar e inaugurar e que a Igreja pretende atualizar?
Em Marcos 6,30–34, leitura da liturgia do domingo passado, o evangelista descreve a
chegada de Jesus diante da multidão: compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem
pastor. E começou a ensinar, com a consequência de que, no fim do dia, teve de alimentar a
multidão. Hoje, para descrever esse gesto, a liturgia prefere dar a palavra ao evangelista João
(João 6,1–15), porque nos domingos seguintes vai continuar o “sermão do Pão da Vida”, que não
está em Marcos.
A maneira como João apresenta a multiplicação dos pães salienta que Jesus não agiu
surpreendido pelas circunstâncias (a hora avançada), mas porque ele quis apresentar pão ao
povo (João 6,5s) — para depois mostrar qual é o verdadeiro “pão”. Se em Marcos Jesus manda
os discípulos distribuírem o pão (exemplo para a Igreja), Joao diz que Jesus mesmo o distribui,
para acentuar que o pão é o dom de Jesus. E no fim, João menciona que o povo quer proclamar
Jesus rei (messias), mas Jesus se retira, sozinho, na região montanhosa (João 6,14s).
Este último traço é muito significativo. Jesus não veio propriamente para distribuir cestas
básicas e ser eleito prefeito, para resolver os problemas materiais do povo. Isso é apenas um
“sinal” que acompanha sua missão. Para resolver os problemas materiais do povo há meios à
disposição, desde que as pessoas ajam com responsabilidade e justiça. Mas para que isso
aconteça, é preciso algo mais fundamental: que conheçam o Deus de amor e justiça que se
revela em Jesus. E é para isso que Jesus vai pronunciar o sermão do Pão da Vida, como
veremos nos domingos seguintes.
A preocupação social da Igreja deve pautar-se por essa linha. Para resolver os problemas
econômicos e sociais não é preciso vir o Filho de Deus ao mundo. Os meios estão aí. 0 Brasil é
rico; é só ter pessoas justas, sensíveis às necessidades do povo, para bem gerenciar essa
riqueza. Mas a missão da Igreja é, em primeiro lugar, pôr os responsáveis diante da vontade de
Deus, como Jesus fez. E criar uma comunidade em que as pessoas vivam como Jesus ensinou.
Isso não significa pregar ingenuamente a “boa vontade”, sem fazer nada que obrigue as
pessoas a pô-la em prática. Somos todos filhos de Adão, portadores de pecado desde a origem.
Quem diz que não tem pecado fala mentira (1João 1,8–10). A boa vontade de usar bem os meios
econômicos segundo a justiça social precisa de leis que funcionem, de mecanismos econômicos
e de “estruturas” que os reproduzam, para amarrar essa boa vontade a realizações concretas.
Não é o papel da Igreja inventar e implantar tais mecanismos, assim como Jesus não se
transformou em fornecedor de pão e de bem–estar. Mas a Igreja tem de mostrar o rosto de Deus,
que é Pai de todos e deseja que nos tratemos como irmãos. E para isso ela não pode deixar de
apontar quais são as responsabilidades concretas.
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

Johan Konings

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM —12. DOMINGO - ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Vimos te invocar, ó Deus,
para que nesta manhã singela
a Tua graça nos sensibilize
diante das belezas da vida,
das carícias do amor
e da singeleza da amizade!
Que nesta manhã singela,
a Tua sabedoria nos ilumine,
trazendo as cores da alegria,
da justiça e da solidariedade!
Que nesta manhã singela,
o Teu Espírito nos transmita
a Tua Palavra de esperança
como um raio de sol em nossas mentes.
E que a liberdade do amor,
qual lâmpada divina,
conduza os nossos passos!
Hoje e sempre. Amém.
CÂNTICO “CANTAI AO SENHOR” [TD, 85]
Cantai ao Senhor um cântico novo.
Cantai ao Senhor todas as terras.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
Proclamai a sua salvação.
Anunciai entre as nações a sua glória,
Entre todos os povos as suas maravilhas,
Porque grande é o Senhor, mui digno de ser
louvado,
Mais temível do que falsos deuses.
Glória e majestade estão diante dele,
Força e formosura no seu santuário.
Glória e majestade estão diante dele
Força e formosura no seu santuário.
ORAÇÃO
LEITURA [TODOS]
Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor;
e os teus santos te bendirão.
Falarão da glória do teu reino
e confessarão o teu poder,
para que aos filhos dos homens
se façam notórios os teus poderosos feitos
e a glória da majestade do teu reino.
O teu reino é o de todos os séculos,

e o teu domínio subsiste por todas as gerações.
O Senhor é fiel em todas as suas palavras
e santo em todas as suas obras.
O Senhor sustém os que vacilam
e apruma todos os prostrados.
Em ti esperam os olhos de todos,
e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento.
Abres a mão
e satisfazes de benevolência a todo vivente.
Justo é o Senhor em todos os seus caminhos,
benigno em todas as suas obras.
Perto está o Senhor de todos os que o invocam,
de todos os que o invocam em verdade.
[SALMO 145,10-18]

HINO “TUAS OBRAS TE COROAM” [TD, 105]
Tuas obras te coroam
Como um halo de esplendor:
Astros, anjos, céus, entoam
Hino eterno a Ti, Senhor!
Campos, matas, vales, montes,
Verde outeiro e verde mar,
Aves e sonoras fontes
Formam coro singular!
Nós, mortais, por Ti remidos,
Deus da glória, Deus de amor,
Corações aos céus erguidos
Celebramos Teu louvor.
Revelaste amor profundo,
Insondável, sem igual,
Enviando Cristo ao mundo,
A vencer por nós o mal!
Fonte és de alegria e vida,
És do bem o Inspirador:
Tua graça nos convida
A viver em mútuo amor.
Quais alegres peregrinos,
Sempre em marcha triunfal,
Cantaremos gratos hinos,
Na jornada, até o final!
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
LEITURA
Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao
homem de Deus pães das primícias, vinte pães
de cevada, e espigas verdes no seu alforje.

Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma.
Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr
isto diante de cem homens? Ele tornou a dizer:
Dá-o ao povo, para que coma; porque assim diz
o Senhor: Comerão, e sobejará. Então, lhos pôs
diante; comeram, e ainda sobrou, conforme a
palavra do Senhor. [2REIS 4,42-44]
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
Diz o insensato no seu coração: Não há Deus.
Corrompem-se e praticam abominação;
já não há quem faça o bem.
Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens,
para ver se há quem entenda, se há quem
busque a Deus.
Todos se extraviaram e juntamente se
corromperam; não há quem faça o bem, não há
nem um sequer. [Salmo 14,1-3]
CÂNTICO “SE CONFESSARMOS” [TD, 177]
Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo
Para nos perdoar os pecados
E nos purificar de toda a injustiça.
LEITURA
Nem sempre compreendemos tua luz.
Criamos outras luzes
que brilham e ofuscam
na busca de poder, fama e riqueza.
Diante de tantas luzes que não iluminam,
recorremos a ti.
Querido Deus,
acolhe nossos corações contritos
e pequenos diante de tua luz!
Nós te seguiremos, Senhor Jesus.
Mas, para que te sigamos, chama-nos.
Pois sem ti, ninguém caminha.
Tu és, com efeito, o caminho, a verdade e a vida.
Recebe-nos como estrada acolhedora que tu és,
Acalma-nos como só a verdade pode acalmar.
Vivifica-nos, porque só tu és a vida. Amém.
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
LEITURA
Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor;
e os teus santos te bendirão. [Salmo 145,10]

MOMENTO DE CÂNTICOS [GRUPO DE LOUVOR]
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA
Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar
da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o
numerosa multidão, porque tinham visto os
sinais que ele fazia na cura dos enfermos.
Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se
ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa,
festa dos judeus, estava próxima. Então,
Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande
multidão vinha ter com ele, disse a Filipe:
Onde compraremos pães para lhes dar a
comer? Mas dizia isto para o experimentar;
porque ele bem sabia o que estava para fazer.
Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam
duzentos denários de pão, para receber cada
um o seu pedaço. Um de seus discípulos,
chamado André, irmão de Simão Pedro,
informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem
cinco pães de cevada e dois peixinhos; mas
isto que é para tanta gente? Disse Jesus:
Fazei o povo assentar-se; pois havia naquele
lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os
homens em número de quase cinco mil.
Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado
graças, distribuiu-os entre eles; e também
igualmente os peixes, quanto queriam. E,
quando já estavam fartos, disse Jesus aos
seus discípulos: Recolhei os pedaços que
sobraram, para que nada se perca. Assim,
pois, o fizeram e encheram doze cestos de
pedaços dos cinco pães de cevada, que
sobraram aos que haviam comido. Vendo,
pois, os homens o sinal que Jesus fizera,
disseram: Este é, verdadeiramente, o profeta
que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus
que estavam para vir com o intuito de
arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se
novamente, sozinho, para o monte. [João 6,1-15]
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO E BÊNÇÃO
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

AGENDA DE EVENTOS - AGOSTO
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01 - Estudo Bíblico (20h30)
02 - Estudo nos lares (20h)
05 - Culto Matutino (9h30)
05 - Culto Vespertino (19h)
08 - Estudo Bíblico (20h30)
09 - Estudo nos lares (20h)
11 - Conversas à Mesa (16h, a confirmar)
11 - Caldo Musical (19h)
12 - Culto Matutino (9h30)
15 - Estudo Bíblico (20h30)
16 - Estudo nos lares (20h)
18 - Aula de Culinária
19 - Culto Matutino (9h30)
19 - Culto Vespertino (19h)
22 - Estudo Bíblico (20h30)
23 - Estudo nos lares (20h)
25 - Workshop Missões Urbanas (JEAME, a confirmar)
26 - Culto Matutino e Almoço Comunitário
29 - Estudo Bíblico (20h30)
30 - Estudo nos lares (20h)
31 - Sexta Filosófica (19h)
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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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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];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair
(mãe do Allan) (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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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];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair
(mãe do Allan) (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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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

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

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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