15º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
11/09/10 – Culto de Sábado
P. Dr. Everton Ricardo Bootz
LITURGIA De entrada
Acolhida: Ap. 5.13: “Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e
no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos”
Hino: HPD II-325 [1-2]
Voto inicial: Que a Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor de Deus e a Comunhão do
Espírito Santo estejam com todos vós.
Confissão de Pecados
Absolvição: Dt 30.2s: “Se te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres à sua voz conforme
tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o Senhor
teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todos
os povos entre os quais te houver espalhado o senhor teu Deus.”
Hino graça: HPD II-325 [3-4]
Oração do dia
LITURGIA DA PALAVRA
Leitura bíblica: Mt 3.16s
Hino Palavra: HPD II-325 [5-6]
Mensagem: Eu me comprazo contigo! (no verso)
CONFISSÃO DE FÉ: HPD II-471
Liturgia Eucarística
Hino/SC e Oferta - HPD II-328
Instituição da Santa Ceia
Pai nosso
Distribuição dos elementos
Bênção das mãos (PL 34, p. 306s)
LITURGIA DE SAÍDA
Avisos – Culto gauchesco – 18/09 – Sábado a Noite
Oração e Geral da Igreja
Bênção e Envio: Vão em paz e, orientados pelo Espírito Santo, perdoem-se uns aos outros e
sirvam ao Senhor.

MENSAGEM 001: Eu me comprazo contigo! (Texto: Mt 3.16-17)
01) CONTEXTO: Jesus está com trinta anos. Culturalmente, na época de Jesus, esta é a idade
segundo a qual uma pessoa pode falar publicamente e ser aceita. É a idade da emancipação social. JC, contudo, ainda não se encontrava pronto. Ele tinha todos os recursos que a sociedade
lhe podia oferecer. Seus pais lhe repassaram valores de vida; o trabalho na marcenaria lhe deu
conhecimento e uma profissão; seus amigos lhe ensinaram a se divertir. Mas tudo isso não era
suficiente. Faltava-lhe mais um recurso e este era primordial; a Bênção de Deus. Por isto, Jesus
passou pelo batizado – para ser a Bênção de Deus para seu futuro ministério, sua missão de
repassar a palavra e os valores de Deus a toda a humanidade. JC sente que Deus sempre está ao
seu lado ao lembrar de sua fala: Eu me comprazo contigo!
02) ANALOGIA ATUAL: É como quando brindamos nossos filhos com recursos/presentes.
Podemos dar a ele/a um carro ou estudo, os dois podem custar por volta de R$ 60.000,00. O
carro é um recurso material de transporte imprescindível para algumas profissões. O estudo
também é um recurso. Mas este é invisível. Só poderá ser percebido e avaliado quando desafiado em algum trabalho que exija o conhecimento adequado. Assim é a Bênção de Deus, sua luz,
confiado a nós no batismo. É invisível, mas é o recurso mais valioso, imprescindível para nossas vidas, assim como o foi para JC. Outro presente muito significativo que podemos dar a nossos filhos, aliás, é este: elogiá-los constantemente, lhes assegurando que estão aptos para enfrentar a vida, desde a mais tenra idade, dizendo: Eu me comprazo contigo!
03) TENTAÇÃO E DISCIPULADO: a) Tentação: JC teve que passar por uma provação, ao ir
ao deserto, logo depois do batismo no Jordão. No deserto, o recurso espiritual delegado a Ele
no Batismo foi usado e testado. Quando aprovado, JC estava pronto para iniciar o seu Ministério, assim como nós também precisamos ser estagiados, onde nossos conhecimentos apreendidos serão testados, antes de receber o canudo da Universidade. b) Discipulado: Por que estava
apto, JC começou seu ministério arregimentando pessoas para trabalhar com ele. Os discípulos
podem ser comparados aos nossos filhos. Como pais, nós também recebemos no batismo a centelha divina. Nós também somos testados inúmeras vezes antes de nos tornarmo-nos adultos,
casarmos e termos nossos filhos. Só aquele que experimenta uma vida diária com Deus pode
ser um pai, uma mãe, devidos, como Deus o é para conosco. Pois só aquele que ouve Deus lhe
falar todos os dias (Eu me comprazo contigo!) sente-se forte e estimulado a ponto de enfrentar
qualquer desafio que a vida nos interpõe.
04) CONCLUSÃO: Portanto, sempre que nos sentirmos sozinhos, desamparados/as, nos sentindo incapazes, lembremo-nos do que Lutero fazia. Ele se lembrava de seu Batismo todos os
dias pela manhã. Pois para ele, ao recordar o batismo, sentia-se revestido pela armadura de
Deus; sentia a centelha aquecer-lhe o coração; sentia esperança, quando todas as portas haviam
se fechado. Estava apto para enfrentar os desafios do dia que tinha pela frente. Assim como
nós, pais, temos este recurso tremendo dentro de nós: a luz de Deus semeada em nosso batismo,
pronta para entrar em ação, sempre que nos lembramos da aliança que temos com Deus. Sempre que lembramos que Deus é o nosso Senhor e que nossas vidas estão em suas mãos, sempre
que lembramos de sua fala para conosco: Eu me comprazo contigo!
05) HISTÓRIA: “Não se esqueça do Principal” (Cf. As mais belas parábolas de todos os tempo, p. 183s.)

MENSAGEM 002: Eu me comprazo contigo! (Texto: Mt 3.16-17ss)
01) CONTEXTO: Não se esqueça do Principal!!! Não se esqueça do Principal!!! Jesus, quando foi batizado,
escutou vindo do alto, uma voz que lhe dizia: Eu me comprazo contigo! Ele escutou a seu pai lhe dizer, eu gosto
de estar contigo; eu amo você! Você é importante para mim! Tua vida tem valor para mim! Tua vida tem valor e
sentido, para mim! Esta fala de Deus, o Pai, deu ânimo a Jesus, por que logo após o Batismo no Jordão, se vocês
seguirem o texto, verão que JC é logo enviado ao Deserto para ser tentado por seu Adversário. Todos os dias e
todas as noites, destes quarenta dias e noites, JC se lembrava do Principal, do seu Batismo, da fala de seu Pai que
lhe dizia: Eu me comprazo contigo! Esta força interior lhe era tão poderosa que até as pessoas ao seu redor a
reconheciam. Se vocês seguirem o texto bíblico, logo depois das tentações no deserto, JC é seguido por pessoas
que deixavam suas redes, seus barcos, suas famílias. As pessoas os seguiam e queriam ficar ao seu lado, por que
algo brilhava dentro dele, por que falava de uma maneira diferente dos outros mestres e sacerdotes. Isto por que
JC se lembrava todos os dias de seu Batismo; lembrava-se do mais importante: de que ele era especial, o escolhido, de que sua vida tinha sentido, uma missão neste mundo!
02) MARTIM LUTERO: Martim Lutero dizia que também se lembrava todos os dias de seu Batismo. Ele dizia
que, ao lembrar-se de seu Batismo, era como que revivê-lo sempre de novo. ML também revivia este sentimento
de ser querido, de saber que sua vida tinha sentido, a despeito de todos disserem o contrário. ML revivia todos os
dias esta frase de seu Pai Celestial: Eu me comprazo contigo! Por isto ele pode enfrentar diligentemente todos os
seus adversários, assim como JC o pode no Deserto. Seus inimigos diziam para se retratar de suas ideias, de seus
escritos, mas ML dizia: “Não, aqui fico e não me movo um milímetro de onde estou!” De onde Lutero encontrava forças para enfrentar inimigos tão poderosos? Ele se lembrava de seu Batismo e isto lhe infundia todo o poder
de que necessitava para enfrentar seus inimigos, pois nenhum deles era mais poderoso do que seu Pai, que o
amava. Em função desse brilho, dessa coragem, muitos seguiram também a Lutero, assim como foi com JC.
Muitos seguiram suas ideias e por isto hoje estamos todos aqui, nesta Comunidade Evangélica de Confissão
Luterana da Ascensão! Por que ML não se esquecia do principal: de que Deus se comprazia de estar ao seu
lado, de que sua vida tinha uma missão, de que ele tinha sentido para alguém!
03) CONTEXTO ATUAL: Todos nós já fomos batizados um dia. Todos nós temos o que de mais importante
existe, dentro de nós; a lembrança de que Deus disse e diz todos os dias: Eu me comprazo contigo! Você é importante para mim; eu tenho prazer de estar ao seu lado. Tua vida tem sentido; tua vida tem valor, para mim! Esta
força está acessível para nós todos os dias e todas as noites, nos infundindo um brilho todo especial em nosso
viver, ao nos assegurar que somos amados. E quando experimentamos isto todos os dias, em nossas meditações
diárias, lendo a bíblia, sozinhos ou em família, fazemos a diferença. Também passaremos pelas adversidades,
sejam quais forem, assim como JC passou pelo Deserto, ileso! Também faremos a diferença na vida das pessoas,
que vão querer nos seguir, ser amigos; vão querer saber por que podemos sorrir, quando tudo parece estar caindo. As pessoas vão ver um brilho diferente em nós, assim como viam em JC e o seguiam por onde quer que ele
ia. Por que também elas vão se sentir amadas por nós, também vão escutar de nós esta frase: Eu me comprazo
contigo!
04) PAIS: Especialmente nós pais e mães. Deus disse no Batismo de nossos filhos: Eu me comprazo contigo! E
Ele quer continuar a dizer isto todos os dias da vida deles, através de vocês: Eu me comprazo contigo! Esta é a
coisa mais importante, da qual não podemos nos esquecer de dizer todos os dias aos filhos e filhas de Deus, que
encarregou a nós para sermos seus mordomos diante destas crianças: Você é importante para mim! Tua vida tem
sentido; Meu filho, Minha filha, papai, mamãe gostam de estar contigo! Se assim for, não importa se nossos filhos
têm um ano, cinco anos, dez ou vinte anos de idade, eles poderão enfrentar todas as adversidades que a vida lhes
trouxer com maestria tal que muitos também vão querer se aproximar deles, perguntando: que brilho é esse em
você? Portanto, não se esqueçam do mais importante: Digam às pessoas quão importantes o são para você e você
estará realizando o sentido de sua vida, estará realizando a missão de espalhar a boa-nova neste mundo às pessoas que tanto precisam saber que suas vidas têm sentido, de que têm valor.
04) HISTÓRIA: “Não se esqueça do Principal” (Cf. As mais belas parábolas de todos os tempos, p. 183s.)
Portanto, não se esqueça do principal: JC, esta criança que quer nascer todos os dias dentro de nós, nos afirmando quão importante somos para Deus e para o mundo. Não o abandonemos dentro de nossa alma, num passado
longínquo, como uma coisa sem importância. Não deixemos de gastar um tempo todos os dias e todas as noites
lembrando-nos de nosso Batismo, de nossa afiliação, a um Deus Pai que nos diz sempre: Eu me comprazo contigo!

