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A bem-aventurança de não ver pra crer

T

Ilustração: Annie Vallotton

omé pertencia ao grupo dos doze discípulos mais próximos de Jesus. Seus
amigos o tratavam por Dídimo, que significa “gêmeo”, muito embora não se
tenha notícias do paradeiro desse seu suposto irmão ou irmã.

Os outros discípulos lhe trouxeram uma inesperada notícia: Vimos o Senhor, ele
esteve aqui no domingo da Páscoa, pena que você não estava. Mas Tomé era do
tipo que não se contentava com palavras, ele queria provas: Se eu não vir nas suas
mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de
modo algum acreditarei.
Passados oito dias desse acontecimento, justamente no domingo seguinte, os discípulos se reuniram novamente no cenáculo, aquele mesmo no qual haviam celebrado a última ceia com Jesus. Só que esta vez Tomé estava com eles. Estando as portas
trancadas, sem que se explique como, veio Jesus, pôs-se em pé no meio e disselhes: Paz seja convosco! E logo, voltando-se para Tomé, disse: Põe aqui o dedo e vê
as minhas mãos; chega também a mão e põe-na no meu lado; não sejas incrédulo,
mas crente. Então Tomé proferiu a sua mais sublime profissão de fé: Senhor meu e
Deus meu! A isso Jesus respondeu: Porque me viste, creste? Pois eu lhe afirmo que
muito mais felizes são os que não viram e creram.
[A salvação pela graça, mediante a fé (cf. Ef 2.8), dispensa provas e sinais. Porque
com os olhos humanos vemos muito pouco, e só os olhos da fé nos permitem ver o
invisível e esperar o inexplicável (cf. Hb 11.1).]
João 20.24-29 pelo Reverendo Luiz Carlos Ramos†
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CULTO VESPERTINO
Ciclo da Páscoa, Segundo Domingo da Ressurreição, Ano C, Cor litúrgica: Branco
Atos 5.27-32 • Salmo 118.14-29 ou Salmo 150 • Apocalipse 1.4-8 • João 20.19-31

(↓) Sentados, (↑) em pé, (↲) ajoelhados, (⥹) processional

LITURGIA DA PALAVRA
♫ Prelúdio (↲):

A igreja permanece em oração

Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de
vir, da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono e da
parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e
o Soberano dos reis da terra.
Intróito:
Apocalipse 1.4-8 (↑):

Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos
pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a
ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém!
Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém!
Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e
que há de vir, o Todo-Poderoso.

♫ Cântico (↑):
Oração (↑):
Saudação e acolhida (↓):
Salmódia (↑):
Salmo 118.14-29

♫ Cânticos (↑):
Leitura do Evangelho (↑):
João 20.24-29:

Prédica (↓):

Dirigido pelo Departamento de Música
Extemporânea
Acolhida a apresentação dos motivos de súplicas e ações de graça.
Avisos e comunicados.

Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
Dirigidos pelo Departamento de Música

Porque me viste, creste?
Bem-aventurados os que não viram e creram.
“A bem-aventurança de não ver pra crer” pelo Rev. Luiz C. Ramos

LITURGIA DA MESA
Preparação (↲):

Amigos e amigas, o amor de Jesus é sem limites, sem idade, é amor
por toda a humanidade. Esse amor é tão intenso, que nem a morte
pode detê-lo. Por isso ele está vivo em cada um de nós, na lembrança
dos seus gestos fraternos de solidariedade e partilha. Hoje repetimos
esse gesto com saudade, e o faremos até o último dia.
Oremos silenciosamente...

♫ Cântico (↲):
[L: Charles Wesley;
M: David Junker]

Amor sem limites,
amor sem idade
Amor por toda a Eternidade.
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Ceia do Senhor:

Cf. Ritual da Igreja Metodista

♫ Hino Eucarístico (↓):

Dirigido pelo Departamento de Música

Oração do Senhor (↑):

Pai Nosso que estás nos céus...

♫ Hino de Ofertório (↑):

Dirigido pelo Departamento de Música

Bênção (↑):

Pelo Reverendo Luiz Carlos Ramos

♫ Poslúdio

Abraço da paz

***
A IGREJA SOMOS NÓS
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ANIVERSARIANTES DE ABRIL:
03 – Heloisa Banin Adani – 3563-0737
06 – Luan Henrique Rodrigues – 3561-6812
08 – Cláudio Graciano Souza Jr – 3562-1632
10 – Davi Rosim Serrador – 3562-8453
12 – Enrico Mathias Carpes – 3562-7761
13 – Eliane Beck Banin Adani – 3563-0737
13 – Sérgio Eduardo Martins – 3561-6206
18 – Eduarda Barone Serrador – 3563-3285
20 – Suellem Cristina Dante – 3561-6887
23 – Giovana de C. R. Serrador – 3562-8453
29 – Francisca Siqueira – 3561-5521
29 – José Neto Marucci – 3561-3171
30 – Vera Lúcia Firmino de Lima – 3561-6812
RESULTADO DAS ELEIÇOES DO ÚLTIMO
CONCÍLIO LOCAL: No Concílio do dia 20,
foram eleitos os seguintes coordenadores
dos ministérios locais: Ministério da Administração: Arnaldo Mauerberg Júnior.  Ministério de Ensino: Vastí Ferrari Marques. 
Ministério da Comunhão: Francisca Siqueira.
 Ministério da Solidariedade: Alcenir Lanes.
 Ministério do Culto: Qualter Martins. Também foram eleitos os membros do Conselho
Fiscal: Alessandro Pereira da Silva, Orlando
Banin e Euclides José de Lima. Esses irmãos e
irmãs foram empossados no culto vespertino
do mesmo dia.
GIDEÕES INTERNACIONAIS VISITAM A IGREJA: No terceiro domingo de abril, dia 17,
receberemos a visita dos Gideões Internacio-

nais no Brasil para testemunhar e divulgar
seu trabalho de Semear a palavra de Deus.
“Os Gideões Internacionais” é uma Associação Interdenominacional de Homens de
Negócio e Profissionais cristãos e suas esposas, membros, em plena comunhão, de igrejas protestante-evangélicas. O propósito da
Associação é a propagação do Evangelho de
Cristo a todas as pessoas, a fim de que possam conhecer o Senhor Jesus Cristo como
seu Salvador pessoal, por meio do testemunho pessoal e da distribuição da Palavra de
Deus. (cf. http://www.gideoes.org.br)
PRIMEIRO ALMOÇO CULTURAL | REGIÃO
NORTE: No domingo 10 de abril haverá a
primeira de uma série de atividades relativas
á campanha de reformas da igreja. Recomendamos enfaticamente que toda a igreja
se engaje nessa campanha. Mais do que uma
refeição, teremos ocasião para render graças
a Deus pelas famílias da nossa igreja que
vieram de diferentes regiões do nosso país,
poderemos assim estreitar nossos laços de
comunhão e de convívio fraterno. O Almoçco
Cultural é aberto para quem quiser participar. Esta é inclusive uma ótima oportunidade
para convidarmos amigos, vizinhos para
conhecerem a nossa igreja. Adquira seu
convite e confirme sua presença com a Vastí
(pode utilizar o grupo de WhatsApp da igreja).

ETIQUETA DO TEMPLO
Guarda o pé, quando entrares na Casa de Deus; chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer
sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o
teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos
céus, e tu, na terra; portanto, sejam poucas as tuas palavras. (Ec 5.1-2)

D

evemos transmitir às novas gerações aqueles ensinamentos que nossos
pais e avós nos ensinaram quando éramos crianças a respeito de como
se deve proceder na casa de Deus e durante os cultos:
§ Seja pontual;
§ Ao entrar, dedique um tempo para
oração silenciosa (ajoelhado, sentado ou em pé);
§ Não converse em voz alta;
§ Desligue ou configure no modo
silencioso telefones e equipamentos eletrônicos;
§ Caminhe pela nave somente se
necessário;
§ Evite se deslocar durante orações
e a leitura da Bíblia;
§ Seja cortês com todos, cumprimente com o olhar, sorrisos e acenos de cabeça, especialmente os
visitantes;
§ Se perceber que há visitantes,
informe o dirigente para que sejam devidamente acolhidos e
apresentados;
§ Seja gentil e paciente, principalmente com as crianças;
§ Durante as leituras comunitárias,
procure respeitar o ritmo da congregação, prefira a versão Revista

§

§

§

§
§
§

e Atualizada da Sociedade Bíblica
do Brasil;
Durante os hinos e cânticos, tenha
em mente que esse é um momento congregacional e comunitário,
não individual e individualista, por
isso, sua voz não precisa sobressair
das demais, e seus modos ou gestos não devem chamar a atenção
para si, porque é a Deus que louvamos;
Observe os sinais indicativos na
liturgia impresa (↓) Sentados, (↑)
em pé, (↲) ajoelhados,
(⥹) processional;
Acompanhe a liturgia impressa
com atenção. Isso evitará perda de
tempo e dispensará explicações
acessórias e permitirá o foco no
essencial;
Ao final do culto, saia calmamente;
Cumprimente o pastor;
Participe da confraternização.
***

