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CULTO MATUTINO

Rev. Ademir Aguiar

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Geni, Regilene, Wolf

Ida, Thiago, Andre

Jovens

Marcia

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

A GRANDE TEMPESTADE

SALA VERDE

Beatriz

A GRANDE TEMPESTADE

SALA AZUL

Lara

CULTO INFANTIL

Débora

A VIDA DE JESUS

ANIVERSARIANTES DE MAIO
01/05

Glaucia L. Salomão

24/05

Maria Camila Montes

02/05

Luiza Q. Araújo

27/05

Enilde Borges Costa

10/05

Antonio Nilton Moura

10/05

Gabriel Cardoso

20/05

Thales C. Bini

18/04

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

PERSEVERANÇA
ATOS 2:42 A 47

Reverendo Ademir Aguiar

Vivemos num tempo em que tudo acontece com muita rapidez; as pessoas têm
pressa em todas as coisas. A pressa excessiva tem a tendência de relativizar as coisas,
como ocorre nos dias de hoje. Todos querem cursos rápidos, igrejas que crescem rápido e se
algo demora muito a acontecer, desistem de suas realizações e projetos.
Quando lemos a respeito da igreja primitiva, uma de suas características era a
perseverança conforme mostra o nosso texto. Como consequência dessa maneira de viver e
agir ela tornou-se uma poderosa agência nas mãos de Deus para conduzir pecadores a Cristo.
Assim sendo, precisamos entender que para sermos bem sucedido na obra do
Senhor e termos a sua benção precisamos ser perseverantes em quatro áreas:
Na doutrina - uma igreja que não é perseverante na doutrina bíblica não
merece o nome de igreja cristã. É a doutrina bíblica que dá estrutura à igreja e mostra o que
compete a ela fazer. Não podemos prescindir da doutrina. Desprezar a doutrina é candidatarse à ira de Deus.
Na comunhão – Só vive em comunhão quem pensa da mesma maneira e
tem em vista um mesmo alvo. Como é bom e agradável viveram os irmãos em união... ali
ordena o senhor a sua benção (Sl. 133). Uma igreja que não persevera em comungar os
mesmos objetivos e alvos e não caminha junta, não usufrui das bênçãos de Deus.
No partir do pão - O partir do pão aqui nos faz lembrar da santa
comunhão, instituída por Cristo para os seus e também da solidariedade que deve existir
entre os discípulos de Cristo. São estes laços que, usados adequadamente, fortalecem o
relacionamento dos filhos de Deus.
Nas orações – A oração é uma arma poderosa que Deus, em sua infinita
graça, concede aos seus filhos. Lembremos sempre que “muito pode por sua eficácia a
oração do justo”. (Tg. 5;16b). “Perseverai na oração, vigiando com ações de graças” (Cl. 4:2).
Além disso, o texto também nos diz que em cada alma havia temor, todos estavam
juntos e tinham tudo em comum, perseveravam unânimes no templo e eram singelos de
coração e o Senhor acrescentava dia-a-dia, os que iam sendo salvos.
Nossa igreja tem realizado neste ano uma nova caminhada, com novos projetos,
construção de um novo templo, novos desafios. E isso engloba cada um de nós que fazemos
parte da IPBUT.
Creio que se dispormos o nosso coração nesta obra, cairemos na simpatia do povo
e o Senhor nos abençoará na expansão do Seu reino e, por certo teremos uma vida cristã
saudável e abençoada pelo nosso bom Deus. Pensemos nisso!

LITURGIA
PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“Senhor, somos teus filhos e tuas filhas, teus
servos e tuas servas. Aqui nos reunimos como
família dos santos, o Corpo de Cristo. Te
pedimos que presida estes momentos a fim
de que cada oração feita, cada palavra lida e
cantada nos façam refletir sobre o teu amor e
a tua misericórdia. Que o meditar do nosso
coração e as palavras dos nossos lábios
sejam agradáveis a Ti Senhor. Em nome de
Jesus, o nosso Senhor. Amém!”
CÂNTICO 148 – “ESTRELA DA MANHÃ”
És a nossa Estrela da manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz
Em Tuas mãos está todo o vencer,
Resposta a todo aquele que clamar
A verdade é a Tua palavra e não pode mentir,
por isso estamos aqui
Te louvamos oh Senhor,
Pelo seu imenso amor
Manifesta o Teu perdão e poder
E assim vamos te adorar para sempre
Pra sempre oh meu Deus
ORAÇÃO E SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA - 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 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 - “LOUVOR E GLÓRIA” [TD 119]
Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus
Que, por nós, pecadores, morreu sobre a cruz
Aleluia! Toda a glória te rendemos, Senhor!
Aleluia! Tua graça imploramos. Amém.
Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz
Que, brilhando nas trevas, a Cristo conduz.
Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho, Jesus,
Que foi morto, mas vive no Reino da luz.
Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor
E fazer-nos sentir teu poder, teu amor!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA SALMO 51: 1 A 12
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua
benignidade; e, segundo a multidão das tuas
misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e
purifica-me do meu pecado.
Pois eu conheço as minhas transgressões, e o
meu pecado está sempre diante de mim.
Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é
mau perante os teus olhos, de maneira que
serás tido por justo no teu falar e puro no teu
julgar.
Eu nasci na iniquidade, e em pecado me
concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na
verdade no íntimo e no recôndito me fazes
conhecer a sabedoria.
Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lavame, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me
ouvir júbilo e alegria, para que exultem os
ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos
meus pecados e apaga todas as minhas
iniquidades.

Cria em mim, ó Deus, um coração puro e
renova dentro de mim um espírito inabalável.
Não me repulses da tua presença, nem me
retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a
alegria da tua salvação e sustenta-me com
um espírito voluntário.
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO - “VENHO COMO ESTOU” [TD 160]
Jesus, Senhor, me chego a ti!
tua ira santa mereci.
Oh! Dá-me alívio mesmo aqui,
Aceita um pecador!
Eu venho como estou,
Eu venho como estou!
Porque Jesus por mim morreu,
Eu venho como estou!
Eu nada posso merecer,
Tu vês-me prestes a morrer.
Oh! Não me deixes perecer,
Aceita um pecador!
Oh! Sem demora, Salvador,
Socorre-me por teu amor,
Pois tu, ó Cristo, é meu Senhor,
Aceita um pecador!

ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA - SALMO 147: 1 E 7
Louvai ao Senhor, porque é bom e amável
cantar louvores ao nosso Deus; fica-lhe bem
o cântico de louvor. Cantai ao Senhor com
ações de graças; entoai louvores, ao som da
harpa, ao nosso Deus!
CÂNTICOS: GRUPO DE LOUVOR
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA BÍBLICA E MENSAGEM: REV. ADEMIR
AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
PÓSLUDIO

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]; Marcos Bullara [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, vítimas do incêndio do prédio do Largo do Paissandu.
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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]; Marcos Bullara [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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realidades e expectativas.

