Igreja Presbiteriana do Butantã

ESCALAS

01 DE ABRIL DE 2018 — ANO XVII — NO 1116

Hoje [01/04/2018]

Próximo Domingo [08/04/2018]

PÁSCOA E APRENDIZADO

CULTO MATUTINO

Rev Ademir Aguiar

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Geni, Regilene, Wolf

Ida, Thiago, André

Jovens

Márcia

Talvez, por sua dramaticidade, a Páscoa seja o momento mais visível da ação reconciliadora
de Deus. Sim, naqueles dias de paixão e morte, é possível perceber que “Deus estava, em Cristo,
reconciliando consigo mesmo o mundo” (2Co 5.19).
Entretanto, quando penso na Páscoa, não consigo evitar a ideia de que naquelas conversas
no monte da transfiguração, no Cenáculo ou nos acontecimentos do Getsêmani, Jesus estava sendo
aperfeiçoado.
“Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem,
conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o Autor da salvação
deles” (Hb 2.10).
Ousando um paralelismo de linguagem, eu diria que Deus estava, em Cristo, aprendendo
sobre o sofrimento humano (Hb 5.7-10). “Embora sendo Filho, “aprendeu” a obediência pelas coisas
que sofreu” (v. 8). Imagino o desconforto que acabo de causar. Deus aprendendo?! -- dirá você.
Esse mesmo incômodo devem ter sentido os primeiros cristãos, ao lerem o trecho da Carta
aos Hebreus citado acima. Jesus sendo aperfeiçoado?! -- devem ter pensado. -- Jesus aprendendo
sobre obediência? Isso é possível? E essa ressalva: “Embora sendo Filho”, o que quer dizer?
Meu pensamento é que Deus, em Cristo, estava amando o mundo de uma maneira plena e
difícil de compreender (Jo 3.16). Não “apenas” um amor imenso; nem mesmo “apenas” um amor que
vê o necessitado, se compadece dele e toma providências sacrificiais (esse é o significado da palavra
“caridade”). Mais que isso, meu coração discerne, na Páscoa, um Deus que deseja ser amigo, que
quer estar tão próximo que se oferece ao aperfeiçoamento e à aprendizagem que provêm da
convivência conosco, em nosso dia a dia. Oferece-se a uma aliança do tipo “tudo o que é meu é teu”.
Ele já não se contenta em ser “apenas” o Altíssimo; quer mais, quer ser pai amoroso, “abba”;
quer ser o primogênito entre muitos irmãos; quer ser o servo da casa e também fiel sumo sacerdote,
quando tiver aprendido, por meio de sofrimentos, a compadecer-se das nossas dores e mazelas.
Agora, “pelas coisas que sofreu” entre nós, por nós e à nossa semelhança, se tornaria capaz de uma
intercessão plena, misericordiosa e perfeita.
Deus estava, em Cristo -- penso --, aprendendo sobre nossas dores, do mesmo modo que
um pediatra doutor em obstetrícia aspiraria conhecer a maternidade: engravidando. Impossível, se for
um homem; há um limite para esse conhecimento, pois não lhe é dada a parte mais rica desse
conhecimento: a experiência. Entretanto, se ele fosse Deus, escolheria, como trabalho de campo para
sua tese de doutorado, fazer-se mulher e ter um filho. Então ele saberia.
A Páscoa nos diz que o projeto de habitar entre nós não foi cancelado quando as
dificuldades surgiram. A exemplo daquela véspera de angústia, os cálices preparados pelo Pai não
deveriam ser evitados.
O exemplo ficou. Ao contemplarmos a sua glória, quisemos fazer-nos suas testemunhas. À
sua semelhança, permitiríamos que o Pai transformasse nossas dores em aperfeiçoamento.
Aprenderíamos a lavar pés e a andar a segunda milha com alegria. E os eventos tristes de nossas
vidas nunca mais seriam desnecessários e sem sentido. Doravante, aprenderíamos com eles sobre a
misericórdia, em nossa personalíssima formação sacerdotal.

MÚSICA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

NÃO HAVERÁ AULA

VIDA CRISTÃ

Cristina Salomão

NÃO HAVERÁ AULA

JOVENS

Paulo Salomão

NÃO HAVERÁ AULA

SALA DA GENTE Ricardo e Christiane

NÃO HAVERÁ AULA

SALA COLORIDA Aline

NÃO HAVERÁ AULA

SALA VERDE

Beatriz

NÃO HAVERÁ AULA

SALA AZUL

Lara

NÃO HAVERÁ AULA

CULTO INFANTIL

ANIVERSARIANTES DE MARÇO / ABRIL
29/03

Aline Pedreira

15/04

Nicolas Waldhelm

01/04

Regina e Roberto

16/04

Beatriz de Angeli

04/04

Miguel Tanabe

16/04

João Bussinger

05/04

Arlete e Otávio

17/04

Márcia e Ademir

09/04

Daniela Ebersole

17/04

Beatriz Visconti

Igreja Presbiteriana do Butantã
Avenida Afrânio Peixoto, 457 — Butantã (IPBut)
(11) 3816–7487 / secretaria@ipbutanta.org.br
www.ipbutanta.org.br
Equipe Pastoral:
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Marcelo Smargiasse

DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

Rubem Amorese

LITURGIA
PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS, EM PÉ]
“Nesta manhã de Páscoa do Senhor,
renovamos nosso compromisso com o Deus
que venceu a morte.
Invocamos Teu amor, Tua graça e Tua paz.
Acolhe nossas vidas e as transforma em fonte
de vida para nossos irmãos.
Em nome de Jesus Cristo. Amém!”
HINO - “CRISTO RESSUSCITOU” [TD 45]
Cristo já ressuscitou! Aleluia!
Sobre a morte triunfou! Aleluia!
Tudo consumado está! Aleluia!
Salvação de graça dá! Aleluia!
Uma vez na cruz sofreu! Aleluia!
Uma vez por nós sofreu! Aleluia!
Mas agora vivo está! Aleluia!
Para sempre reinará! Aleluia!
Gratos hinos hoje erguei! Aleluia!
A Jesus, o grande rei! Aleluia!
Pois à morte quis baixar! Aleluia!
Pecadores resgatar! Aleluia!
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA I CORÍNTIOS 15
D - Antes de tudo, vos entreguei o que também
recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, e que foi sepultado e
ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
E apareceu a Cefas e, depois, aos doze.
Depois, foi visto por mais de quinhentos irmãos
de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive
até agora; porém alguns já dormem. Depois,
foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os
apóstolos
L1 - Se não há ressurreição de mortos, então,
Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não
ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã,
a nossa fé; e somos tidos por falsas
testemunhas de Deus, porque temos
asseverado contra Deus que ele ressuscitou
a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é
certo que os mortos não ressuscitam. Se a
nossa esperança em Cristo se limita

DOMINGO DE PÁSCOA — ANO B
apenas a esta vida, somos os mais infelizes
de todos os homens.
L2 - Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os
mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
Visto que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição
dos mortos. Porque, assim como, em Adão,
todos morrem, assim também todos serão
vivificados em Cristo.
C - E, quando este corpo corruptível se revestir
de incorruptibilidade, e o que é mortal se
revestir de imortalidade, então, se cumprirá
a palavra que está escrita: Tragada foi a
morte pela vitória. Onde está, ó morte, a
tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força
do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos
dá a vitória por intermédio de nosso
Senhor Jesus Cristo.
CÂNTICO - “RESSUSCITOU”
Ressuscitou! Ressuscitou!
Ressuscitou! Aleluia!
Oh morte! Onde está, oh morte
A tua vitória?
Jesus ressuscitou!
ORAÇÃO
CONFISSÃO PASCAL
Senhor,
Nesta celebração pascal, queremos colocar
em Tuas mãos
Nossas vidas, pensamentos, desejos, ações...
Confessamos que nem sempre vivemos,
pensamos, desejamos ou agimos de acordo
com teus desígnios de amor, de paz, de
tolerância e de respeito por toda a criação.
Perdoa-nos e ajuda-nos a viver
na alegria do perdão e da ressurreição!
ORAÇÃO SILENCIOSA
CÂNTICO - “FALAR COM DEUS”
Na oração encontro calma, na oração encontro paz
Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus
me satisfaz

Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao
Criador
Sentir que os céus estão abertos, e ouvir a voz
do Salvador
Grande é o nosso Deus e as obras que Ele
faz
O Seu amor não tem limites, em Seu perdão
encontro paz
Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de
poder
Só Nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra
viver
Grande é o nosso Deus e as obras que Ele
faz
O Seu amor não tem limites, em Seu perdão
encontro paz

Cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem
dos seus atos maravilhosos.
Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem
feito.
Que fique alegre o coração de todos os que
adoram a Deus, o Senhor!
Lembrem de tudo o que Deus tem feito,
lembrem dos seus grandes e maravilhosos
milagres. Aleluia!

CÂNTICOS - GRUPO DE LOUVOR
ORAÇÃO
CÂNTICOS COM AS CRIANÇAS “O SENTIDO DA PÁSCOA” E “O AMOR DO NOSSO
DEUS”
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
ORAÇÃO
LEITURA BÍBLICA E MENSAGEM: REV. ADEMIR
AGUIAR
LEITURA CONJUNTA SALMO 105
Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua BENÇÃO APOSTÓLICA
grandeza e contem às nações as coisas que AMÉM TRÍPLICE
Ele fez.
PÓSLUDIO

ASSENTAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO TEMPLO
Hoje, após o nosso culto de Páscoa, realizaremos o Assentamento da Pedra Fundamental de nosso
novo templo. Contamos com a presença de todos os membros de nossa igreja. Participe deste
momento importante de nossa comunidade!
CAFÉ DA MANHÃ
Hoje, após os eventos de nosso culto, realizaremos um CAFÉ DA MANHÃ. Será um momento de
confraternização de nossa comunidade. Participe! Contamos com sua presença.

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!
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.
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.

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!

