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

TEMPESTADE NOSSA DE CADA DIA

Reverendo Ademir Aguiar

“… Compeliu Jesus os discípulos a embarcar…entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da
terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário… Mas Jesus imediatamente lhes disse:
Tende bom ânimo.Sou Eu. Não temais”.
(Mateus 14. 22a,24a,27)
Nestes últimos dias temos visto pelas mídias televisivas, diversos desastres naturais e
também acidentes que ceifaram a vida de muitas pessoas. Muitos de nós temos passados por
situações de sofrimento, que nos levam a questionar a presença de Deus em nossas vidas.
Contudo, temos que entender que a vida cristã é uma experiência de provação constante. A
verdadeira pregação do Evangelho pode garantir vida eterna, mas jamais poderá garantir que não
haverá tempestades enquanto estivermos nesse mundo. A referência acima retrata um momento muito
difícil - uma tempestade - vivido pelos discípulos do Senhor, homens do mar, enquanto Ele se
ausentara para orar, e eles se encontravam remando em águas conhecidas…
Provavelmente esta seja a nossa realidade nesse momento. E mesmo tentando seguir
Jesus, nos encontramos em meio a insustentável tempestade, diante de um dilema: parar ou continuar
remando, obedecendo…”Ah, finalmente , Senhor, quando isso vai terminar, aonde este barco vai nos
levar?”. É certo que a obediência gera benção, mas foi Jesus quem mandou entrarem no barco.
É fácil entender quando sofremos por ter feito algo errado. Mas quando acontece o
contrário… é muito difícil aceitar com mansidão.
A verdade é que quem faz o que é certo também sofre. E quando a tempestade chega e
alcança o mar da nossa vida, muitas vezes buscamos o Senhor Jesus, mas só encontramos
escuridão…
O que quer nos ensinar Jesus quando demora tanto a responder? “As lágrimas podem durar
a noite inteira, mas a alegria vem na aurora” (Salmos 30.5). Literalmente, foi esta a lição que os
discípulos aprenderam no meio daquele mar revolto. Ah, o Senhor nunca se atrasa; Seu livramento
chega, muitas vezes no limite, mas chega!
“Ah, Jesus, tem nos faltado tantas coisas! Muitos não tem emprego, o divórcio bate à porta,
temos perdido nossos filhos e todo o possível já foi feito… não há mais jeito… temos buscado
enxergar o Senhor em meio às tempestades pessoais, mas, estamos muito cansados”…
“Não fará Deus justiça aos Seus escolhidos, que a Ele chamam dia e noite, embora pareça
demorado em defendê-los?” (Lucas, 18.7)
O que fazer enquanto a tempestade não passa? Remar, obedecer! É desafiador demais!
Mas precisamos entender que mesmo quando não O ouvimos, Ele está falando.
Entender que os nossos desastres e tempestades não pegam o nosso Mestre de surpresa, e
que todos os nossos dias já estão escritos…
É nisso que reside a nossa esperança: saber que Deus da história também é o Deus da
tempestade… Aquele que faz a pior tempestade não durar para sempre…

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM —13. DOMINGO - ANO B

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“Hoje a nossa oração, Pai, une-se à de Jesus.
Queremos que frutifiquem em nós e na nossa
conduta as palavras de vida que Ele nos
comunicou como seus amigos.
Pai, somos teus e não do mundo; pertencemosTe para sempre.
Que a nossa vida glorifique o teu nome diante de
todos e que sejamos um, como Tu e Cristo.
Para Tua honra e Tua glória.”
CÂNTICO – “REI DAS NAÇÕES” [TD 91]
Grandes são as tuas obras, Senhor todopoderoso;
Justos e verdadeiros são os teus caminhos.
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Ó, Rei das nações, Quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Ó Rei das nações, Quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.
Todas as nações virão e adorarão diante de ti,
Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
Todas as nações virão e adorarão diante de ti,
Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
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. Em suas obras há
glória e majestade, e a sua justiça permanece
para sempre.
C– Ele fez memoráveis as suas maravilhas;
benigno e misericordioso é o SENHOR. 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.
D – 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.

C – Enviou ao seu povo a redenção;
estabeleceu para sempre a sua aliança;
santo e tremendo é o seu nome. 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!
Tu, 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!
Ao Filho glória, glória ao Pai,
E a Deus Espírito honra dai!
Oh, Louvai-o! Oh, Louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA SALMO 27: 7 A 14
Ouve, SENHOR, a minha voz; eu clamo;
compadece-te de mim e responde-me. Ao
meu coração me ocorre: Buscai a minha
presença; buscarei, pois, SENHOR, a tua
presença. Não me escondas, SENHOR, a tua
face, não rejeites com ira o teu servo; tu és o
meu auxílio, não me recuses, nem me
desampares, ó Deus da minha salvação.
Porque, se meu pai e minha mãe me
desampararem, o SENHOR me acolherá.
Ensina-me, SENHOR, o teu caminho e guiame por vereda plana, por causa dos que me
espreitam. Eu creio que verei a bondade do
SENHOR na terra dos viventes.

Espera pelo SENHOR, tem bom ânimo, e
fortifique-se o teu coração; espera, pois, pelo
SENHOR.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO - “SENHOR, EU PRECISO DE TI” [TD 159]
Eu creio, Senhor, na divina promessa,
Vitórias já tive nas lutas aqui,
Contudo é mui certo que a gente tropeça,
Por isso Senhor, eu preciso de ti.
A luz que me guia no escuro caminho
Fulgura de cima, do Sol criador
Contudo, não posso segui-lo sozinho
Por isso eu preciso de ti, meu Senhor
Bem sei que nas preces eu posso buscar-te
Jamais dessa bênção na vida eu descri,
Contudo, é possível que eu dela me aparte
Por isso Senhor eu preciso de ti.
Esforços da terra, precário destino,
Empenho dos homens, riqueza, o que for,
Não valem a bênção do reino divino:
Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO

VISITANTES

LEITURA CONJUNTA - SALMO 145: 1 A 6
Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o
teu nome para todo o sempre. Todos os dias
te bendirei e louvarei o teu nome para todo o
sempre. Grande é o SENHOR e mui digno de
ser louvado; a sua grandeza é insondável.
Uma geração louvará a outra geração as tuas
obras e anunciará os teus poderosos feitos.
Meditarei no glorioso esplendor da tua
majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á
do poder dos teus feitos tremendos, e
contarei a tua grandeza.
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

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!
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01 - Estudo Bíblico (20h30)
02 - Estudo nos lares (20h)
05 - Culto Matutino (9h30)
05 - Culto Vespertino (19h)
08 - Estudo Bíblico (20h30)
09 - Estudo nos lares (20h)
11 - Conversas à Mesa (16h, a confirmar)
11 - Caldo Musical (19h)
12 - Culto Matutino (9h30)
15 - Estudo Bíblico (20h30)
16 - Estudo nos lares (20h)
18 - Aula de Culinária
19 - Culto Matutino (9h30)
19 - Culto Vespertino (19h)
22 - Estudo Bíblico (20h30)
23 - Estudo nos lares (20h)
25 - Workshop Missões Urbanas (JEAME, a confirmar)
26 - Culto Matutino e Almoço Comunitário
29 - Estudo Bíblico (20h30)
30 - Estudo nos lares (20h)
31 - Sexta Filosófica (19h) - Tema: O Líder como Protagonista de Transformação da Realidade;
Palestrante: Marco Aurélio da Silva; Momento Musical - Marcelo Andrade (cordas)
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PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair (mãe do Allan) (saúde);
Teca e Jarbas [Luto]
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
A Junta Diaconal está recebendo doações de agasalhos, roupas de frio e cobertores em bom estado.
Esta arrecadação será encaminhada para entidades que tratam com moradores de rua. Participe.
Contamos com sua colaboração!
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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]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair (mãe do Allan) (saúde);
Teca e Jarbas [Luto]
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.

Já entramos na segunda da fase da construção de nosso templo. E você, tem se envolvido nesta nova
etapa da nossa igreja? Conforme informado anteriormente, a Comissão Financeira do Projeto de
Expansão está buscando mensurar o volume de contribuição que receberemos. Caso queira colaborar
conosco ou saiba de pessoas que possa indicar para colaborar também, entre em contato. Participe
ativamente desta campanha!
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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/Arlete) 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.
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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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