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LOGOS

Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ
JOVENS

Dimensões sociais da fé do AT

Ademir Aguiar

Tudo o que você sempre quis saber sobre o AT e
tinha vergonha de perguntar

André Eller e Paulo Salomão

Reforma: história, identidades e perspectivas

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Apocalipse e Profecias

SALA COLORIDA Júlia Elert

Esdras

SALA VERDE

Débora / Lara

Deus cuida de você

SALA AZUL

Aline Moojen

Esdras

CULTO INFANTIL

Débora

Missionários em Jerusalém - Atos 1,3,4

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO E SETEMBRO
16/08

Rodrigo Araújo

13/09

Thiago Ferreira

18/08

Marina de Lacerda

13/09

Samuel Proença

21/08

Carolina Smargiasse

16/09

Paulo dos Santos

23/08

Ivan Dias Gonçalves

18/09

Raíssa Costa
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Marcos Ribeiro

24/09

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

TOMAR A CRUZ E SEGUIR JESUS

Johan Konings

“É proibido proibir”. Hoje em dia existe o pensamento de que nada pode restringir o
prazer e o poder. Privar-se de algum prazer é contrário ao que ensinam os grandes
doutrinadores da sociedade — a publicidade, a televisão... “Chega de cristianismo triste!
Para que sempre falar em cruz e sacrifício?”
Na leitura do domingo passado (Mateus 16,13-20), pudemos ver que Pedro, com
entusiasmo, proclamou a fé em Jesus Messias. Em Mateus 16,21-27, Jesus começa a
ensinar que “o Filho do Homem” vai sofrer e morrer. Ao ouvir essas palavras, Pedro fica
indignado. Mas Jesus o repreende, porque pensa segundo categorias humanas e não
segundo o projeto de Deus. Ensina-lhe que, para segui-lo, é preciso assumir a cruz.
Séculos antes, Jeremias já experimentara a estranha lógica de Deus. Ele disse
abertamente que Deus o “seduziu” para a tarefa ingrata de ser profeta (Jeremias 20,7-9).
Os critérios humanos se opõem ao modo de proceder de Deus. O homem envereda
pelo sucesso e pela eficiência; Deus pelo dom da própria vida. O caminho de Jesus e de
seus seguidores é convencer o mundo do amor de Deus.
Deus não deseja “sacrificar pessoas” (como é praxe em estratégias militares e
políticas). Apenas deseja que sejam testemunhas de seu projeto. Mas os que não
concordam com este projeto matam os profetas, os enviados de Deus, quando estes
querem ser fiéis à sua missão. Exemplos disto não faltam em nosso mundo. Por isso,
quando Pedro protesta contra a ideia da morte de Jesus, este o vê do lado do grande
“adversário”, Satanás: “Vai para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço para
mim”. Pedro deve ir atrás de Jesus, em vez de seduzi-lo para um caminho que não
condiz com o projeto de Deus (Satanás significa “sedutor”). Pedro pensava num Messias
de sucesso, Jesus pensa no Servo Sofredor de Deus, que liberta o mundo por sua
dedicação até a morte.
A lição que Pedro recebe ensina-nos a olhar para Cristo, para ver nele a lógica de
Deus; a olhar para os pobres, para ver neles o resultado da estratégia do Adversário...
Pois o sucesso e a ganância produzem os porões de miséria.
Devemos analisar o sistema de Deus e o sistema do Adversário hoje. O sistema de
Deus proíbe ao homem dominar seu irmão, porque Deus é o único “dono”; os sistemas
contrários são baseados na dominação do homem pelo homem. Quem quiser ser
mensageiro do Reino de Deus experimentará na pele a incompatibilidade com os
sistemas deste mundo (Romanos 12,1-2). O mensageiro de Deus, seguidor de Jesus,
será rejeitado pela sociedade como “corpo alheio”. Tomando consciência disso, vamos
rever nossa escala de valores e critérios de decisão. A mania do sucesso, o prazer de
dominar, de aparecer, de mandar... já não valem. Vale agora o amor fiel que assume a
cruz até o fim.

LITURGIA

DÉCIMO SÉTIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS]
Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome,
fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos.
Cantai-lhe, cantai-lhe salmos;
narrai todas as suas maravilhas.
Gloriai-vos no seu santo nome;
alegre-se o coração dos que buscam o Senhor.
Buscai o Senhor e o seu poder;
buscai perpetuamente a sua presença.
Lembrai-vos das maravilhas que fez,
dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios,
vós, descendentes de Abraão, seu servo,
vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. [Salmo 105,1–6]
HINO “LOUVOR E GLÓRIA” [TD, 119]
Nós louvamos a Deus, pelo dom de Jesus
Que por vis pecadores, morreu sobre a cruz.
Aleluia! Toda a glória te rendemos, sem fim.
Aleluia! Toda a graça te imploramos. Amém.
Sim, louvamos a Deus, pela luz que nos dá,
Luz que as trevas dissipa, e jamais falhará!
Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus,
Que foi morto, mas vive na glória dos céus.
Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor,
E fazer-nos sentir teu poder, teu amor!
ORAÇÃO
CORAL — “OH! AO SENHOR CANTAI”
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA DO SALMO 32 [ALTERNADA]
1 Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada,
cujo pecado é coberto.
2 Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo.
3 Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos
pelos meus constantes gemidos todo o dia.
4 Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim,
e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
5 Confessei-te o meu pecado
e a minha iniquidade não mais ocultei.
Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões;
e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
6 Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas
em tempo de poder encontrar-te.

Com efeito, quando transbordarem muitas águas,
não o atingirão.
7 Tu és o meu esconderijo;
tu me preservas da tribulação
e me cercas de alegres cantos de livramento.
8 Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que
deves seguir;
e, sob as minhas vistas, te darei conselho.
9 Não sejais como o cavalo ou a mula, sem
entendimento,
os quais com freios e cabrestos são dominados;
de outra sorte não te obedecem.
10 Muito sofrimento terá de curtir o ímpio,
mas o que confia no Senhor, a misericórdia o
assistirá.
11 Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos;
exultai, vós todos que sois retos de coração.
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO “COMUNHÃO PRECIOSA” [ESTROFES 1 E 3]
Preciosas são as horas
Na presença de Jesus!
Comunhão deliciosa
Da minha alma com a luz!
Os cuidador deste mundo
Não me podem abalar,
Pois é ele o meu abrigo
Quando o tentador chegar.
Se confesso meus temores,
Toda a minha imperfeição,
Ele escuta com paciência
Essa triste confissão;
Com ternura repreende
Meu pecado e todo o mal.
Ele é sempre o meu amigo,
O melhor e mais leal.
ORAÇÃO SILENCIOSA
CORAL — “INSISTÊNCIA”
INTERLÚDIO
LEITURA
Aclamai a Deus, terra inteira,
cantai a glória do seu nome,
dai glória ao seu louvor. [Salmo 66,1-2]
MOMENTO DE LOUVOR

ORAÇÃO
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE ROMANOS 12,9-21
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

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!

23 - Master Chef
23 - Jornada CPPC às 15h
29 - Sexta Filosófica

AGENDA DE EVENTOS - SETEMBRO
23 - Master Chef
23 - Jornada CPPC às 15h
29 - Sexta Filosófica

PEDIDOS DE ORAÇÃO
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AGENDA DE EVENTOS - SETEMBRO

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. Blanca [saúde]; Dona
Adélia [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [saúde], Miguel (sobrinho de Bia e Rafa)
[saúde]; Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Amanda e família [luto];
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.
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ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO
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Acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas aqui na igreja, Estudo Bíblico Semanal. Tem sido um
momento de edificação para todos os participantes. Venha e participe!
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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.
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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/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 - 24589-5 (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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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!
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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.

NOSSA MISSÃO

Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de
Jesus Cristo.
NOSSO 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.

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.

NOSSA MISSÃO

Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de
Jesus Cristo.
NOSSO 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.

