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Hoje [04/03/2018]

Próximo Domingo [11/03/2018]

CULTO MATUTINO

Rev. Ademir Aguiar

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Geni, Regilene, Wolf

Ida, Thiago, André

Jovens

Márcia

MÚSICA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ

Cristina Salomão

JOVENS

Paulo Salomão

EXTRAORDINÁRIO
FESTAS JUDAICAS ATRAVÉS DA HISTÓRIA
CARTA A FILEMON

SALA DA GENTE Ricardo e Christiane

CRESCIMENTO DA IGREJA

SALA COLORIDA Aline

OS PRIMEIROS DISCÍPULOS

SALA VERDE

Beatriz

OS PRIMEIROS DISCÍPULOS

SALA AZUL

Lara

A VIDA DE JESUS

CULTO INFANTIL

ANIVERSARIANTES DE MARÇO
7

Thais Lima

20

Humberto de Aragão Neto

8

Pablo de Angeli

20

Sara Louzada

9

Luiz Felipe Assadurian Jr

22

Arlete Nese

10

Mariana Soares

22

Samuel Isaak

13

Cecília e Marcos

22

Matheus de Angeli

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

DISPOSIÇÃO PARA O COMPROMISSO
Reverendo Ademir Aguiar (adaptado e transcrito)
O amadurecimento da pessoa passa, necessariamente, pela capacidade de assumir compromissos.
Comprometer-se é escolher, envolver-se, responsabilizar-se. Comprometer-se é arriscar. No compromisso assumido
está a vida da pessoa, isto é, a pessoa na sua inteireza.
O compromisso é sempre uma “faca de dois gumes”. Pode ser positivo ou negativo, benéfico ou maléfico.
A pessoa pode se comprometer com a vida, ou atentar contra ela. Poderá viver na intensa busca pela felicidade ou
viver na passividade, resignação, ou, ainda, se comprometer com valores éticos ou com a criminalidade hedionda.
Estamos numa mudança de época. Toda mudança vem carregada de possibilidades e, também, de
limites. Infelizmente, por fruto da cultura individualista e egoísta em que estamos mergulhados, comprometer-se é
perda tempo. No entanto, é verdade também que o não comprometer-se revela o medo de não assumir as
consequências dos próprios atos. O compromisso exige a pessoa por inteiro.
O medo de entregar-se por uma causa justa faz com que, cada vez mais, as pessoas tenham dificuldade
de assumir compromissos a longo prazo. Quando não se tem a intenção de assumir um compromisso real, tudo se
deturpa e nascem os interesses individualistas. Surgem os que querem tirar vantagem em todas as circunstâncias, os
que não se fixam em realidade alguma e vivem se “adaptando” a qualquer situação. Os que se “grudam” no poder
dominante e vivem abonando arbitrariedades e impunidades. Há os covardes que praticam todo tipo de crime,
especialmente os que ferem a dignidade humana no seu íntimo, e colocam em risco todo um corpo social. Exemplo
disso são os abusos sexuais e abusos político-econômicos.
O compromisso precisa ser assumido no que há de legítimo e profundo. O “fio de ouro” do compromisso
são a liberdade e a responsabilidade. O compromisso é sempre uma decisão da pessoa. Uma causa justa só pode
ser assumida livremente, mas, além da liberdade, é necessária e se exige a responsabilidade. Liberdade e
responsabilidade não se opõem, nem se excluem. São aliadas e clamam uma pela outra. Se liberdade tivesse outro
nome, certamente seria responsabilidade. Se a pessoa é livre, comprometer-se-á. Se responsável é, é porque vive
em plena liberdade.
Comprometer-se é ousar. Exige tenacidade. Acontece na continuidade. O compromisso não sobrevive na
pessoa desprovida de esperança. Comprometer-se hoje, e desistir amanhã, é veleidade. O compromisso é criador.
Quem se compromete sempre se realiza e promove realizações. O compromisso exige o “amor criativo” por aquilo
que se assume. Compromisso exige duas companhias fundamentais: comunhão e participação. É precisa conjugar
os verbos “estar” e “ser” junto com os outros e com aquilo que se assume. O compromisso projeta a pessoa para algo
novo, que ainda não foi realizado. O compromisso assumido, muitas vezes, pode ter um sabor amargo pelas
dificuldades que se apresentam, mas ele não poderá ser rejeitado. Quem se compromete se predispõem a viver com
mais alegria. O risco assumido precisa ser entendido como possibilidade de realização. Assumir um compromisso é
abraçar prioridades. Assume-se porque se opta por um valor de grande significado. Quem tem consciência
amadurecida não irá comprometer-se com mesquinharias. O compromisso revela a escala de valores que são
adotados pelas pessoas.
O medo de comprometer-se é, no fundo, o medo de revelar-se. Pelo compromisso assumido, a pessoa
revela quem ela é, de que lado está, a quem oferece apoio, rejeita, no que acredita, o que valoriza. No compromisso
assumido uma pessoa permite-se conhecer e ser conhecida.
Quem sabe é chegada a hora de cada um se comprometer com uma causa nobre e justa. Os constantes
desafios e os grandes riscos são companhias inseparáveis de quem ousa se comprometer. Mas, o que será da vida
sem a ousadia de se comprometer por aquilo que dignifica a vida da pessoa, e devolve a esperança ao mundo?
Qual é o seu compromisso com o Reino de Deus e com a Nova IPBUT. Pense nisso!

LITURGIA

TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA — ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Deus de toda bondade,
Nesta manhã feliz nos reunimos
Para agradecer-te o amor com que nos amas,
A misericórdia com que nos perdoas,
A graça com que nos acaricias.
Que nossas palavras e gestos sejam agradáveis a ti.
Amém!
CÂNTICO “VEM DERRAMA A PAZ” [TD 117]
Vem derrama a paz
Vem derrama as bençãos
Sobre este povo que se chama povo Teu
Dá-nos teu amor
Dá-nos tua força
Pra que tentações não venham a nos desviar
E a glória seja dada a Ti
Pelo que tens feito
Pelo que tens sido
Pelo que farás em nós
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA [SALMO 105: 1-7]
D - Rendei graças ao SENHOR, invocai o seu
nome, fazei conhecidos, entre os povos,
os seus feitos.
L1- Cantai-lhe, cantai-lhe salmos;
narrai todas as suas maravilhas.
L2- Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se
o coração dos que buscam o SENHOR.
C - Buscai o SENHOR e o seu poder;
buscai perpetuamente a sua presença.
L1- Lembrai-vos das maravilhas que fez,
dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios,
L2- Vós, descendentes de Abraão, seu servo,
vós, filhos de Jacó, seus escolhidos.
C - Ele é o SENHOR, nosso Deus;
e os seus juízos permeiam toda a terra.
HINO - “LOUVOR AO ETERNO DEUS” [TD 76]
Ó Rei sublime em majestade e glória
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória
Dos que de ti recebem todo o bem!

Vinde, ó remidos, filhos de Deus,
Glórias rendamos, que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam
De gratidão, ao soberano amor;
Os redimidos com fervor entoam
O nome ilustre do seu Benfeitor!
Eterno Deus! Teus filhos vês prostrados
Em meio ao brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA [SALMO 25:1-7,11,14-18]
C - A ti, SENHOR, elevo a minha alma.
Deus meu, em ti confio; não seja eu
envergonhado, nem exultem sobre mim
os meus inimigos.
L1-Com efeito, dos que em ti esperam,
ninguém será envergonhado;
envergonhados serão os que,
sem causa, procedem traiçoeiramente.
L2- Faze-me, SENHOR, conhecer os teus
caminhos, ensina-me as tuas veredas.
Guia-me na tua verdade e ensina-me,
pois tu és o Deus da minha salvação,
em quem eu espero todo o dia.
D - Lembra-te, SENHOR, das tuas
misericórdias e das tuas bondades,
que são desde a eternidade. Não te lembres
dos meus pecados da mocidade,
nem das minhas transgressões.
L1- Lembra-te de mim, segundo a tua
misericórdia, por causa da tua bondade,
ó SENHOR. Por causa do teu nome,
SENHOR, perdoa a minha iniqüidade,
que é grande.
C - A intimidade do SENHOR
é para os que o temem, aos quais ele
dará a conhecer a sua aliança.
L2- Os meus olhos se elevam continuamente
ao SENHOR, pois ele me tirará os pés do
laço. Volta-te para mim e tem compaixão,
porque estou sozinho e aflito.

D - Alivia-me as tribulações do coração;
tira-me das minhas angústias.
Considera as minhas aflições
e o meu sofrimento
e perdoa todos os meus pecados.
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO - HORA BENDITA” [TD 164] [1 E 2 ESTROFES]
Bendita hora de oração
Que acalma o aflito coração,
Que leva ao trono de Jesus,
Os rogos para auxílio e luz.!
Em tempos de cuidado e dor,
Refúgio tenho em meu Senhor;
Vencendo o ardil e a tentação,
Bendigo a hora de oração.
Bendita hora de oração,
Quando a fervente petição
Recorre a voz do meu clamor,
Ao terno Deus e Salvador!!
Jesus me ordena a recorrer
Ao Seu amor, ao Seu poder;
Contente e sem perturbação,
Eu busco a hora de oração.
ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO

LEITURA CONJUNTA [SALMO 92:1-5]
“Bom é render graças ao SENHOR e cantar
louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar
de manhã a tua misericórdia e, durante as
noites, a tua fidelidade, com instrumentos de
dez cordas, com saltério e com a solenidade
da harpa.
Pois me alegraste, SENHOR, com os teus
feitos; exultarei nas obras das tuas mãos.
Quão grandes, SENHOR, são as tuas obras!
Os teus pensamentos, que profundos!”.
MOMENTO DE LOUVOR [GRUPO DE LOUVOR]
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA BÍBLICA E MENSAGEM: REV. ADEMIR
AGUIAR
ORAÇÃO DO PAI NOSSO
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
PÓSLUDIO

138. SEXTA FILOSÓFICA
23 de Março, a partir das 19h - "As origens do monoteísmo” - Reinaldo José Lopes

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

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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