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CULTO MATUTINO

Rev. Ademir Aguiar

Culto das Nações — Dep. Infantil

JUNTA DIACONAL

Geni, Regilene, Wolf

Ida, Claynon, Regina

Enilde

Márcia

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Rev. Marcelo Smargiasse

Fé e obras/Obras e fé: lições na carta de Tiago

VIDA CRISTÃ

Rev. Ademir Aguiar

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

JOVENS

André Eller

Reforma: histórias, identidades e perspectivas

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Apocalipse e Profecias

SALA COLORIDA Julia Ellert

Aula Conjunta

SALA VERDE

Lara

Aula Conjunta

SALA AZUL

Aline Moojen

Aula Conjunta

CULTO INFANTIL

Débora

Aula Conjunta

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO
3

Andrea e Willians

8

Cristina e Paulo

4

Luca Linardi

9

Regilene O. Maranhão

5

Arthur Aragão

21

Débora e Rogério

7

Ana Paula e Felipe

21

Regilene e Fábio

7

Cristiane Alvarenga

21

Aline Nogueira

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

05 DE NOVEMBRO DE 2017 — ANO XVII — NO 1094
A VIOLÊNCIA CONTRA AS CRIANÇAS

Pr José Roberto de Oliveira
Muitas vezes ouvimos notícias de crianças que sofreram algum tipo de violência física. A
primeira reação é de ira e indignação. Entretanto, há outros tipos de violência contra a criança que
muitas vezes não damos a devida atenção. Vejamos:
1) A violência da Comparação - Toda comparação é injusta e violenta. Isso porque, quem faz
a comparação entre uma criança e outra, usa as qualidades da criança por quem tem empatia e
compara com os defeitos daquela por quem não tem o mesmo sentimento. Isso fere profundamente o
emocional da criança, causando danos à sua autoestima.
2) A violência verbal - Gritos, ameaças, xingos e palavrões, são como punhais agudos e
afiados que penetram no mais profundo do ser pueril. Há quem chame a criança de "burra", "incapaz",
"inútil" e faz afirmações destrutivas, como: "Você não serve para nada!". A criança que sofre este tipo de
violência, agirá da mesma forma com seus colegas e superiores, tornando-se também violenta.
3) A violência expositiva - Às vezes, alguns pais, para darem respostas àqueles que estão
ao seu redor corrigem, pública e erroneamente, seus filhos, expondo-os diante de pessoas estranhas.
Este tipo de exposição, leva a criança a retração causando bloqueios e impedindo-os de ter um bom
relacionamento social. Além disso, favorece a prática do bullying por parte dos coleguinhas.
4) A violência da rejeição - Um adulto tem que ter sensibilidade ao lidar com um grupo de
crianças. É preciso ter cuidado para não passar a mensagem de que está escolhendo uma em
detrimento das outras. Num grupo é sempre prudente fazer rodízios de atividades ou uma escala para
que todas possam mostrar seu potencial. Por outro lado, se a criança não quiser participar, não a force.
5) A violência do presente - Certa vez presenciei uma professora de EBD, com um grupo de
sete crianças, fazer algo que foi terrível aos meus olhos. Ela tinha três bombons. Resolveu distribuir
seus bombons. Escolheu três crianças e as outras quatro, ficaram olhando. Vi no rosto daquelas
crianças a dor da rejeição. Neste caso, ou a professora não dava para ninguém ou chamasse em
particular para que as demais crianças não sofressem a rejeição.
6) A violência da vingança - Crianças também sofrem violência por causa dos conflitos dos
seus pais. No relacionamento interpessoal, os adultos tendem a terem conflitos mais facilmente e a
resolverem esses conflitos mais dificilmente. Assim, os filhos desses pais, geralmente, sofrem a
violência da vingança. Já presenciei algumas pessoas entregando o convite da festinha de aniversário
da filha, para algumas crianças e outras não por causa de conflitos não resolvidos entre os adultos. Isso
é vingança.
7) A violência da indiferença - Crianças precisam de atenção. Muitas vezes elas falam e não
damos a devida atenção. Ou estamos no celular, ou realizando alguma tarefa ou conversando com
outras pessoas. Neste momento, pare o que está fazendo e olhe nos olhos da criança e ouça o que ela
está dizendo. Se possível, se agache e se ponha no mesmo nível dela para mostrar que ela é
importante e o que está dizendo também.
Poderia continuar com a lista. Mas, penso que já deu para entender. Devemos ter mais
cuidado com nossas crianças e não praticar nenhum tipo de violência contra elas. Devemos ser
amorosos, respeitosos e cuidadosos com nossas crianças, especialmente no trato emocional. As
crianças não têm culpa pelos erros dos seus pais. Elas são puras e ingênuas. Por isso, devemos tratálas de igual modo e incentivar o melhor que há em cada um delas.
Pelas crianças.

LITURGIA

VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

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 “TUAS OBRAS TE COROAM” [TD 105]
Tuas obras te coroam
Como um halo de esplendor!
Astros, anjos, céus entoam
Hino eterno a ti Senhor!
Campos, matas, vales, montes,
Verde outeiro e verde mar,

Aves e sonoras fontes
Formam coro singular!
Nós, mortais, por ti remidos,
Deus de glória, Deus de amor,
Corações aos céus erguidos,
Celebramos teu louvor!
Revelaste amor profundo,
Insondável, sem igual,
Enviando Cristo ao mundo
A vencer por nós o mal!
Fonte és de alegria e vida,
És do bem o Inspirador;
Tua graça nos convida
A viver em mútuo amor
Quais alegres peregrinos,
Sempre em marcha triunfal,
Cantaremos gratos hinos
Na jornada até o final!
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]
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.
Bendita hora de oração,
De santa paz e comunhão!
Desejo, enquanto aqui me achar,
Com fé constante, humilde, orar.
E, enfim, no resplendor de Deus,
Na glória dos mais altos céus,
Me lembrarei com gratidão,
Das horas suaves de oração.
ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO

VISITANTES

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!
CÂNTICO “LOUVEMOS AO SENHOR” [TD, 139]
Louvemos ao Senhor!
Louvemos ao Senhor!
Adoremos no seu santo monte
Nosso amado Pai, seu nome é santo.
Louvamos ao Senhor pois seu nome é santo.
Louvamos ao Senhor pois seu nome é santo.
Magnifiquemos ao Senhor,
ao rei que é digno de louvor,
Excelso, supremo e mui digno de louvor.
Excelso, supremo e mui digno de louvor.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Cristo é a nossa vida o motivo de louvor
Em nosso novo coração,
Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida,
Nos trouxe grande salvação!
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

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
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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.
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PROGRAMAÇÃO DE NOVEMBRO
12/11 - 09h30 - Culto das Nações
12/11 - 12h - Festa das Nações indígenas com comidas típicas
12/11 - 19h - Culto Vespertino
19/11 - 09h30 - Domingo de Ofertas e Dízimo
19/11 - 09h30 - Santa Ceia do Senhor
23/11 - 20h - Culto de Ação de Graças
24/11 - 19h - Sexta Filosófica
25/11 - 19h - Marido Gourmet
26/11 - Ensaio preparatório para a Cantata de Natal
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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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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.

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.
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.

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.

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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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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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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