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CULTO MATUTINO

Rev. Ademir Aguiar
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JUNTA DIACONAL

Geni, Regilene, Wolf
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Jovens

Marcia

MÚSICA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ

Cristina Salomão
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Paulo Salomão

PROFETAS E A MENSAGEM DE DEUS PARA NOSSOS
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Thiago Ferreira
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Ivany Alvarenga
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Paulo Vinícius Santos
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Maria do Rosário e Plácido
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Willians Bini

18/04

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

DESAFIOS DE UMA COMUM-UNIDADE!
Rafael Ordanini (irmão e membro de nossa comum-unidade)
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos
apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas
propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas
refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o
povo. Enquanto isso, acrescentava- lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.” Atos 2, 42-47.
Esse texto foi lido pelos pastores e presbíteros da Igreja Presbiteriana do Butantã neste
domingo, ao receber os novos membros da comunidade. A palavra falada pode ser recebida de
diversas formas pelos seus ouvintes. Quando dita, ela se autonomiza e encontra na percepção do
ouvinte espaço para absorção e transformação.
Recebi esse texto lido como uma mensagem de aviso. Quando um homem aproximou-se de
Jesus dizendo querer segui-lo, o aviso foi dado: “As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas
o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.” Quer mesmo seguir um sem-teto?
A lembrança trazida da igreja primitiva me veio não apenas como recordação de tempos
distantes, realidade de um período histórico único que serviria para mostrar ação do Espírito naqueles
tempos. A mensagem me atingiu com caráter normativo. O ideal de igreja que não se encontra no
horizonte utópico, mas no passado histórico, concreto, real.
A igreja compartilhava o pão e as orações. Deseja mesmo romper a casca do individualismo
moderno para compartilhar tanto as coisas mais simples para se viver, como o pão ou o sorriso,
quanto a intimidade da angústia contida numa oração?
A igreja tinha tudo em comum, distribuía os bens à medida que alguém tinha necessidade.
Deseja mesmo comprometer-se tanto a aumentar a sua mesa quando tiver fartura, quanto a desnudar
a alma ao revelar as necessidades?
Diariamente perseveravam juntos, com alegria e coração humilde. Deseja mesmo envolverse com essas pessoas a quem chama por irmãos, não apenas formalmente, em eventos casuais, mas
em verdadeiros espaços de encontro, não em mesas de pedra para reuniões teológicas, mas ao redor
do fogão da cozinha para conversar com sinceridade? (aliás, como diria Rubem Alves, teologia é
coisa que deve ser feita na cozinha).
Essas perguntas não pedem resposta imediata. Eu não acreditaria em mim mesmo se
respondesse assim, de supetão. Mas tenho as perguntas como guia, bem como um desejo desse
dever-ser.
Neste domingo, a Tha e eu nos tornamos membros da IPBUT. Em seguida, conversamos
sobre os profetas bíblicos na EBD e depois almoçamos todos juntos…
Eu não sei, não, mas minha intuição diz que esse é o início de uma longa história....

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM —17. DOMINGO - ANO B

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“Eterno Deus, glorioso Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, te pedimos que nesta manhã nos
dê sabedoria para que vejamos claramente a
Cristo e realmente compreendamos quem Ele
realmente é e tudo o que Ele fez por nós.
Que os nossos corações sejam inundados pela
Tua luz, a fim de que possamos ver e entender
o Teu querer. Que compreendamos como é
incrivelmente grande o Teu poder, a Tua glória
e a Tua misericórdia para conosco. Que as
palavras dos nossos lábios e o meditar de
nossos corações sejam sempre agradáveis a Ti
Senhor, nossa rocha e nosso libertador.
Te louvamos e Te adoramos. Amém! ”
CÂNTICO – “BOM ESTARMOS AQUI” [TD 320]
Bom estarmos aqui louvando a Deus,
Podendo exaltar seu Santo nome
Tempo para isso,
Tempo para louvarmos a Deus
Num só amor, num só Espírito
Deus, venha nos abençoar,
E que esta união nunca falte para nós.
ORAÇÃO E SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA BÍBLICA - SALMO 84: 1-5 E 9-12
D - Quão amáveis são os teus tabernáculos,
SENHOR dos Exércitos! A minha alma suspira
e desfalece pelos átrios do SENHOR; o meu
coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo!
C - O pardal encontrou casa, e a andorinha,
ninho para si, onde acolha os seus filhotes;
eu, os teus altares, SENHOR dos Exércitos,
Rei meu e Deus meu! Bem-aventurados os
que habitam em tua casa; louvam-te
perpetuamente.
D - Bem-aventurado o homem cuja força está
em ti, em cujo coração se encontram os
caminhos aplanados. Olha, ó Deus, escudo
nosso, e contempla o rosto do teu ungido.
C - Pois um dia nos teus átrios vale mais que

mil; prefiro estar à porta da casa do meu
Deus, a permanecer nas tendas da
perversidade. Porque o SENHOR Deus é sol
e escudo; o SENHOR dá graça e glória;
nenhum bem sonega aos que andam
retamente.
T - Ó SENHOR dos Exércitos, feliz o homem
que em ti confia!
Hino - “Vem, Ó Todo Poderoso!” [TD 71]
Vem, ó Todo-poderoso,
Adorável Criador,
Pai eterno e glorioso,
Vem, revela o Teu amor!
Ante o trono de clemência
Nos prostramos, e a uma voz
Suplicamos-te a assistência,
Deus e Pai de todos nós!
Vem, ó Salvador divino,
Deus de nossa salvação,
Vem, confirma o teu ensino,
Vive em cada coração!
És Senhor incomparável,
Dom do sempiterno amor!
Vem, Jesus, Mestre adorável,
Abençoa-nos, Senhor!
Vem, Espírito da graça!
Nossas preces inspirar!
Deus Consolador, enlaça
Todos que te vêm louvar!
Esclarece as nossas mentes,
Infalível Preceptor!
E seremos firmes crentes,
Dominados pelo amor.
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA BÍBLICA SALMO 139: 1-6, 23-24
SENHOR, tu me sondas e me conheces. Sabes
quando me assento e quando me levanto; de
longe penetras os meus pensamentos.
Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e
conheces todos os meus caminhos.

Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu,
SENHOR, já a conheces toda. Tú me cercas
por trás e por diante e sobre mim pões a mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para
mim: é sobremodo elevado, não o posso atingir.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu
coração, prova-me e conhece os meus
pensamentos; vê se há em mim algum
caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
CÂNTICO – “CORAÇÃO QUEBRANTADO” [HNC 67]
Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração;
Prova-me, ó Pai, te peço em oração.
De todo o mal liberta-me, Senhor,
Até da transgressão que oculta for.
Vem me lavar dos vis pecados meus,
Conforme prometeste, meu bom Deus.
Faze-me arder e consumir de amor,
Pois quero te magnificar, Senhor.
Todo o meu ser não considero meu;
Quero gastá-lo no serviço teu.
Minhas paixões tu podes dominar,
Pois tu, Senhor, vieste em mim morar.

Lá do alto céu o avivamento vem,
E que comece em mim, seguindo além.
O teu poder, as bênçãos, teu favor
Concede aos que são teus, ó Pai de amor.
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA BÍBLICA CONJUNTA: APOCALIPSE 4:8B, 11
“Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o
Todo-poderoso, aquele que era, que é e que
há de vir. Tú és digno, Senhor e Deus nosso,
de receber a glória, a honra e o poder, porque
todas as cousas tu criaste, sim, por causa da
tua vontade vieram a existir e foram criadas”.
CÂNTICOS: GRUPO DE LOUVOR
ORAÇÃO DE LOUVOR E GRATIDÃO
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
PÓSLUDIO

CULTO NOTURNO
Nosso Culto da Noite acontece quinzenalmente aos domingos, e o próximo será hoje, às 19h.
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DO
PRESBITERATO E DIACONATO
De acordo com a decisão do Conselho da IPBUT em sua última reunião de 02/07/2018, resolve-se
convocar para este domingo (02/09/2018), após o culto matutino, nas dependências da igreja, a
Assembléia Geral Extraordinária para a eleição de até 06 (seis) vagas para o presbiterato e até 11
(onze) vagas para o diaconato para o mandato de 05(cinco) anos iniciando-se o período em
16/09/2018 e com término em 15/09/2023.
Ore e participe desse momento importante de nossa igreja. Escolha a liderança da IPBUT e exerça
seu direito de membro!

BAZAR IPBUT
22/09 - das 10h as 15h - Venha para o Bazar da IPBut! Toda a renda será revertida para o projeto de
construção do novo templo.
Você pode participar trazendo livros, roupas e utensílios para a igreja, com antecedência.
Além de nos ajudar trazendo objetos para venda no bazar, venha visitá-lo também, quem sabe você
encontra aquele objeto que você estava querendo, não é verdade? Fique a vontade para convidar
seus parentes e amigos.
Para mais informações, fale com Rafaela (11 98361-0421) ou Karin (11 98626-2497).

PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair (mãe do Allan) (saúde);
Teca e Jarbas [Luto]; Nena (prima Teca) (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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Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair (mãe do Allan) (saúde);
Teca e Jarbas [Luto]; Nena (prima Teca) (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
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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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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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