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

QUEM SOMOS NÓS?
Rev. Miguel Carlos S. Junior

Talvez na segunda feira você ainda esteja impressionado pela adoração comunitária do
domingo. Mas na terça à tarde, na quarta pela manhã, na quinta à noite, em meio a tudo o que torna
nossa vida tão frenética e ocupada, nós corremos o risco de esquecer quem somos em Cristo.
Podemos esquecer que não fomos somente perdoados, mas que recebemos uma nova identidade
que muda tudo o que pensamos sobre nós e tudo o que fazemos em situações públicas e privadas.
Em Gálatas 2:20 Paulo diz: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse
viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se
entregou por mim". Para Paulo, sua nova identidade era sentida em cada pequeno momento dos
seus dias, mas ela não era exclusividade do Apóstolo; ela pertence a todo o que crê. Por isso, é
justo perguntarmos a nós mesmos: Que parcela da maneira como eu vivo é moldada pelo que
Cristo fez na cruz por mim?
Quando acordo pela manhã, que identidade configura o modo como eu enfrentarei meu
dia? Minha identidade é fundamentada no que eu faço ou em certas habilidades que eu possuo?
Alguém pode dizer: "Eu sou uma mulher de negócios"; "eu sou um pai"; "eu sou um pastor" e,
então, transformar essas vocações em identidades. Talvez alguém se defina à luz de um
acontecimento do passado: "Eu sou um sobrevivente de uma violência, de um abuso"; "eu sou um
alcoólatra"; "eu sou alguém que cresceu em uma família disfuncional". Ou talvez a definição venha
de um conflito atual: "Eu sou deprimido"; "eu sou bipolar"; "eu sou ansioso"; "eu sou nervoso". Mas
apesar de um cristão nunca dever subestimar seus dons pessoais, problemas do passado ou
conflitos do presente, eles não podem tomar o lugar da identidade que temos em Cristo porque isso
desvia nosso olhar do poder que está disponível a nós já no presente.
Nossa posição deve começar em dizer: "Eu sou uma nova criatura em Cristo e, pela graça
divina, uma mulher de negócios"; "eu sou um cristão e, pela misericórdia do Senhor, também sou
um pai"; "eu sou um cristão e, pelo poder de Cristo, também sou pastor". Jesus me define, não meu
chamado ou minha vocação. "Eu sou um cristão que foi machucado por alguém no passado, que
luta contra a depressão, que luta contra a ira, mas luto pelo poder do Cristo que vive em mim".
Minha identidade fundamental na cruz de Cristo supera qualquer conflito que eu esteja enfrentando.
Substituir horizontalmente a identidade que recebo verticalmente tira de mim os recursos da graça.
Por isso, eu preciso me lembrar; "sou um cristão, Cristo vive em mim. Seu poder é
suficiente para me fazer enfrentar o que for. Quando eu falhar, não me faltará perdão. Sua graça
superará minhas falhas, por isso posso caminhar confiante nas promessas daquele que me ama e
se entregou por mim". Quanto ao que sou, tudo o mais é secundário.

LITURGIA

QUINTO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO B

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
Vem, Ó Deus caminhar com o teu povo, pois
Tú somente é a nossa força e glória, Em Ti
nós colocamos a nossa confiança.
Vem, Ó Deus caminhar atrás de nós, ao nosso
lado, à nossa frente, pois tu somente és nossa
proteção, companhia e direção.
Em Ti, nós colocamos a nossa confiança.
Ajuda-nos a louvar-te e a adorar-te.
Em nome de Jesus. Amém!”
CÂNTICO “SÊ ENGRANDECIDO” [TD 255]
Sê engrandecido,
Óh Deus da minha vida,
Tú És o Deus da minha salvação,
És a minha Rocha, a minha segurança
Meus lábios sempre Te exaltarão
Aleluia (aleluia), Te louvo (te louvo)
Pois sei que sobre todos És Senhor
Aleluia (aleluia), aleluia, (aleluia),
Aleluia, louvemos ao Senhor.
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA [SALMO 95: 1 A 8A]
D – Vinde, cantemos ao SENHOR, com júbilo,
celebremos o Rochedo da nossa salvação.
L1- Saiamos ao seu encontro, com ações de
graças, vitoriemo-lo com salmos.
L2- Porque o SENHOR é o Deus supremo e o
grande Rei acima de todos os deuses.
C– Nas suas mãos estão as profundezas da terra,
e as alturas dos montes lhe pertencem.
Dele é o mar, pois ele o fez; obra de suas mãos,
os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos;
ajoelhemos diante do SENHOR, que nos criou.
D– Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto
e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua
voz, não endureçais o coração!
HINO - “LOUVOR” [HNC 14]
Vamos nós louvar a Deus, Vamos, vamos!
Ao Senhor de toda luz, Santo, Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus, Santo, Santo!

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus, Santo, Santo!
Nosso Deus, eterno Pai, Santo, santo,
Deu-nos bênçãos por Jesus, Vede, vede!
Ao Senhor glorificai,
Vós, os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai, Vinde, vinde!
Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo!
Exaltemos com fervor, Hoje, hoje!
Tributemos todos nós
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta voz, Hoje, hoje!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA [SALMO 32:1 A 7]
D - Bem-aventurado aquele cuja iniqüidade é
perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o SENHOR
não atribui iniqüidade e em cujo espírito
não há dolo.
C - Enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos pelos meus
constantes gemidos todo o dia.
Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim,
e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
D - Confessei-te o meu pecado e a minha
iniqüidade não mais ocultei. Disse:
confessarei ao SENHOR as minhas
transgressões; e tu perdoarás a iniqüidade
do meu pecado.
C - Sendo assim, todo homem piedoso te fará
súplicas em tempo de poder encontrar-te.
Com efeito, quando transbordarem muitas
águas, não o atingirão. Tu és o meu
esconderijo; tu me preservas da tribulação
e me cercas de alegres cantos de livramento.
ORAÇÃO SILENCIOSA

CÂNTICO “ENQUANTO EU CALEI” [TD 255]
Enquanto eu calei, o meu pecado
Envelheci eu sei, de tão cansado
Porque a tua mão pesava sobre mim
E o meu vigor chegou ao fim
O meu pecado então
Eu não mais ocultei
Do meu Senhor e Rei
Assim eu confessei o meu pecado
E pelo sangue de Jesus eu fui lavado
LEITURA PELA CONGREGAÇÃO
“Quando Te chamo, Tu me respondes
Quando erro, Tu me ensinas
Quando me desvio, Tu me guias
Quando sofro, Tu me alivias...
Venho pois, nesta manhã
Confessar -Te as minhas faltas
E esperar o Teu perdão!
Não me abandones, ó justo Deus...
Tem piedade de mim
E acolhe-me em Teu coração!
Confesso que pequei contra Ti e contra meus
irmãos e irmãs
Pequei contra a natureza e contra os céus...
Sinto-me pequeno(a) e frágil perante a Tua
grandeza
Porém, confio na Tua infinita misericórdia.
A Ti me entrego, hoje e sempre. Amém!
INTERLÚDIO

LEITURA CONJUNTA [SALMO 146:1, 2 E 10]
“Aleluia! Louva, ó minha alma, ao SENHOR.
Louvarei ao SENHOR durante a minha vida;
cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu
viver. O SENHOR reina para sempre; o teu
Deus, ó Sião, reina de geração em geração.
Aleluia!”.
CÂNTICO “EM ESPÍRITO E EM VERDADE” (TD 133)
Em espírito, em verdade
Te adoramos, te adoramos
Rei dos reis, e Senhor
Te entregamos o nosso viver
Pra Te adorar ó Rei dos Reis!
Foi que eu nasci ó Rei Jesus!
Meu prazer é Te louvar
Meu prazer é estar
Nos átrios do senhor
Meu prazer é viver na casa de Deus
Onde flui o amor! Ministrando o louvor.
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA BÍBLICA E MENSAGEM: REV. ADEMIR
AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 04/02/2018
Conforme prévia convocação, hoje, após o culto matutino, teremos nossa Assembleia Geral
Ordinária, para apresentação do Balanço de 2017 e Orçamento de 2018 de nossa igreja. Contamos
com a presença de todos os membros de nossa igreja!

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!

PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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.

CAMPANHA NOVA IPBUT

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!

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO

DÍZIMOS E OFERTAS I

DÍZIMOS E OFERTAS I

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.

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.
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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

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.

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.

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.
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.

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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