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VIDA CRISTÃ

Cristina Salomão
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EXTRAORDINÁRIO
FESTAS JUDAICAS ATRAVÉS DA HISTÓRIA
CARTA A FILEMON

SALA DA GENTE Ricardo e Christiane

CRESCIMENTO DA IGREJA

SALA COLORIDA Aline

JESUS ANDA SOBRE AS ÁGUAS

SALA VERDE

Beatriz

JESUS ANDA SOBRE AS ÁGUAS

SALA AZUL

Lara

CULTO INFANTIL

Débora

A VIDA DE JESUS

ANIVERSARIANTES DE JUNHO
1

Leonardo D. Lopes

11

Aline S. dos Santos

2

Camila B. de Andrade

11

Rafaela D. de Oliveira

5

Aline e Marcos

12

Felipe M. Oliveira

7

Andrea de O. Cardoso

14

Eliseu de Oliveira

10

Letícia B. Costa

19

Lara M. Q. Araújo

18/04

Daniela e Craig
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Equipe Pastoral:
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Marcelo Smargiasse

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

ATITUDES DIANTE DA GUERRA MIDIÁTICA
Rev. Ademir Aguiar (adaptado e transcrito)
Informações e mensagens que se vê na grande mídia e aparecem nas redes sociais e
chegam no whatsApp e nos e-mails todas tem propósitos. Algumas estão claras, outra chegam
com sutilezas. Há muitos oportunistas e baderneiros espalhando vídeos com informações que
retratam uma situação do passado como se fossem do atual momento! A intenção clara é
induzir ao erro. Creio que a prudência e a sabedoria, que a Palavra de Deus nos ensina,
convidam-nos para algumas atitudes em relação a atual guerra midiática que vivemos:
1. Analisar as informações e mensagens que nos são enviadas ou as que ouvimos
e lemos. Não permita que ninguém o induza ao erro;
2. Segurar o impulso de compartilhar. A paciência é sempre boa conselheira.
Especialmente notícias sobre o momento Brasil. Mesmo amigos confiáveis podem
compartilhar fake news no impulso. Quando transmitimos notícias que não são verídicas, nos
tornamos tão culpados quanto quem as produzem;
3. Buscar informações sobre as fontes de onde estão vindo e saber sobre quem
está falando e qual o passado desta pessoa na política brasileira e na sua jornada ou ainda
na sua caminhada, ainda que seja um passado recente. Muitas pessoas aproveitam o
momento para se sobressaírem, não levando em conta qualquer ética;
4. Evitar, o quanto possível, ser usado como instrumento de manipulação. Estude
ou leia sobre a janela de Overton;
5. Não espalhar nem incentivar o caos. E não participar do vandalismo virtual;
6. Lembrar das 4 peneiras antes de falar, curtir, compartilhar e enviar: é verdade? É
oportuno? É útil? Vai edificar?;
7. Orar fervorosamente. Buscar sabedoria de Deus. Ler mais a Palavra de Deus e
meditar nela. Incentivar seus amigos e amigas a orarem pelo Brasil;
8. Louvar, com ações de graças, ao soberano Deus.
Lembremos: “Se o Meu povo, que se chama pelo Meu Nome, se humilhar, e
orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.” II Crônicas 7:14

LITURGIA
PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“ Ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai
da glória, nos conceda o espírito de sabedoria
e de revelação no pleno conhecimento dele.
Ilumina os olhos de nosso coração para
sabermos qual é a esperança do nosso
chamamento, qual a riqueza da glória da sua
herança em nós e qual é a suprema grandeza
do seu poder para conosco, segundo a
eficácia da força do seu poder. Que nós, como
igreja, sejamos a plenitude daquele que nos
tirou das trevas e nos trouxe para a sua
maravilhosa luz.”
CÂNTICO – “TÚ ÉS SOBERANO” [TD 92]
Tu és Soberano sobre a Terra
Sobre os céus tu és Senhor absoluto
Tudo que existe e acontece
Tu o sabes muito bem tu és Tremendo
E apesar dessa glória que tens
Tu te importas comigo também
E este amor tão grande eleva-me
Amarra-me a ti
Tu és Tremendo
ORAÇÃO E SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA BÍBLICA - SALMO 111
D - Aleluia! De todo o coração renderei graças
ao SENHOR, na companhia dos justos e na
assembléia. Grandes são as obras do
SENHOR, consideradas por todos os que
nelas se comprazem.
C- Em suas obras há glória e majestade, e a
sua justiça permanece para sempre. Ele fez
memoráveis as suas maravilhas; benigno e
misericordioso é o SENHOR.
D - Dá sustento aos que o temem; lembrar-se-á
sempre da sua aliança. Manifesta ao seu
povo o poder das suas obras, dando-lhe a
herança das nações.
C - As obras de suas mãos são verdade e
justiça; fiéis, todos os seus preceitos.
Estáveis são eles para todo o sempre,
instituídos em fidelidade e retidão.

CULTO DOMINICAL MATUTINO - ANO B
D - Enviou ao seu povo a redenção;
estabeleceu para sempre a sua aliança;
santo e tremendo é o seu nome.
C - O temor do SENHOR é o princípio da
sabedoria; revelam prudência todos os que
o praticam. O seu louvor permanece para
sempre.
HINO - “VÓS, CRIATURAS DE DEUS PAI” [TD 70]
Vós criaturas de Deus Pai,
Todos erguei a voz, cantai!
Oh! Louvai-o! Aleluia!
Tu, sol dourado a refulgir,
Tu, lua em prata a reluzir,
Oh! Louvai-o! Oh! Louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Tú, brisa amena a bafejar,
Vós, nuvens que pairais pelo ar,
Oh! Louvai-o! Aleluia!
Tu, linda aurora em teu albor
Tu, suave ocaso multicor,
Oh! Louvai-o! Oh! Louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Vós, homens sábios e de bem,
A todos proclamai também!
Oh! Louvai-o! Aleluia!
Louvor ao Filho, glória ao Pai
E ao Santo Espírito louvai!
Oh! Louvai-o! Oh! Louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
SALMO 103: 1 A 5, 8 A 14
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o
que há em mim bendiga ao seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te
esqueças de nem um só de seus benefícios.
Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades;
quem sara todas as tuas enfermidades; quem
da cova redime a tua vida e te coroa de graça
e misericórdia; quem farta de bens a tua
velhice, de sorte que a tua mocidade se
renova como a da águia.

O SENHOR é misericordioso e compassivo;
longânimo e assaz benigno. Não repreende
perpetuamente, nem conserva para sempre a
sua ira. Não nos trata segundo os nossos
pecados, nem nos retribui consoante as nossas
iniquidades.
Pois quanto o céu se alteia acima da terra,
assim é grande a sua misericórdia para com os
que o temem. Quanto dista o Oriente do
Ocidente, assim afasta de nós as nossas
transgressões.
Como um pai se compadece de seus filhos,
assim o SENHOR se compadece dos que o
temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e
sabe que somos pó.
ORAÇÃO SILENCIOSA
CÂNTICO – “ÁGUA VIVA” [TD 289]
Cada estrada em que eu andei
Eu pensei: daria certo
Toda a terra em que habitei
Terminou em um deserto
Quando Deus achou-me em trevas, disse: Haja luz!
Quando Deus achou-me em guerras, disse:
Haja paz!
Quando Deus achou-me em densas nuvens de
tribulação
Fez nascer um arco-íris no céu do meu coração
Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber

Água viva, deu-me de beber
Água viva, deu-me de beber
ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA - SALMO 105: 1 A 5
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,
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

CLASSE PRIMEIROS PASSOS
No primeiro domingo do mês de junho, dia 03/06/2018, iniciaremos a classe de Escola Dominical
“Primeiros Passos” para aqueles irmãos que quiserem fazer a sua profissão de fé ou se tornarem
membros de nossa igreja. As inscrições deverão ser feitas com o reverendo Ademir! Participe desta classe.

ELEIÇÃO DE OFICIAIS
No mês de agosto estaremos realizando eleições de oficiais de nossa igreja, Presbíteros e Diáconos. Para
tanto o Conselho resolveu abrir para a igreja o direito de indicar nomes de membros da igreja para
concorrerem aos cargos. O prazo determinado para indicação de nomes será de 03 a 10 de junho de 2018.
Caso queira indicar pegue o formulário de indicação com os diáconos de plantão e deposite na urna própria.
Ore por este momento tão importante de nossa igreja e participe!

141A. SEXTA FILOSÓFICA
29/06 - 19 h - "Relação ser humano - máquina. Conflito criador - criatura.” - Palestrante: Paulo Urbano
Avila. Momento musical: Pedro Romanello, violão.

VISITANTES

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!

PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [saúde]; Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (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. As arrecadações serão
encaminhadas para os necessitados, em recuperação da Cracolândia. Colaborem!
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CAMPANHA NOVA IPBUT

CAMPANHA NOVA IPBUT

Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (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.

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
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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.

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
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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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