Igreja Presbiteriana do Butantã

ESCALAS

07 DE JANEIRO DE 2018 — ANO XVII — NO 1104

Hoje [07/01/2018]

Próximo Domingo [14/01/2018]

CULTO MATUTINO

Rev. Ademir Aguiar

Rev. Ademir Aguiar

JUNTA DIACONAL

Daniel, Letícia, André

Maria do Rosário, Plácido, Thiago

Enilde

Marcos Ribeiro

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS
VIDA CRISTÃ

AULA CONJUNTA

JOVENS
SALA DA GENTE
SALA COLORIDA

AULA CONJUNTA

SALA VERDE
SALA AZUL

DEPARTAMENTO INFANTIL

CULTO INFANTIL

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO
5

Luciano Araújo

26

Marcelo Linardi

6

Rev. Marcelo Smargiasse

28

Ricardo Hochheim

9

Adélia Ruiz

13

Marcia Pessoa Aguiar
Oséias Rodrigues

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
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UM RECADINHO AMÁVEL E ENCORAJADOR
PARA AQUELE QUE PRECISA VOLTAR ÀS ORIGENS
“[...] por meio do Filho, Deus resolveu trazer o Universo
de volta para si mesmo.” (Colossenses 1,20)

Poucas passagens são tão animadoras quanto essa. A ela você deve se agarrar. Repita
várias vezes até decorar: “Por meio do sacrifício de Jesus, Deus pôde trazer de volta tudo
o que se desviou e todos os que erraram o caminho e deram um passo em falso, há pouco
tempo ou há muito tempo”. Portanto, anime-se! Agradeça essa extraordinária bênção —
agradecer faz bem à alma e ao caráter — e peça insistentemente a Deus que tal graça se
torne uma realidade em sua vida. Não é difícil fazer isso.
Para você se entusiasmar cada vez mais com essa passagem bíblica e se encaixar
nela, veja qual a volta ou quais as voltas de que, no momento, você mais precisa. Para
facilitar as coisas dê uma olhada na seguinte lista de voltas, acrescentando outras de
acordo com a sua necessidade:
De volta à saúde;
De volta ao juízo;
De volta à sobriedade;
De volta à tranquilidade;
De volta ao trabalho;
De volta à lua de mel;
De volta ao lar;
De volta ao bom comportamento;
De volta à ortodoxia;
De volta ao entusiasmo;
De volta à fé;
De volta à igreja;
De volta a Deus;
De volta à vida;
De volta ao paraíso;
Não se esqueça do filho perdido da parábola de Jesus (Lucas 15,11–32). Depois de
cair em si, o rapaz voltou decididamente para a casa do pai e foi por este recebido com
uma grande festa.
Feliz 2018!
Rev. Ademir Aguiar (adaptado de www.ultimato.com.br)

LITURGIA
PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
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 bênçãos
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!

EPIFANIA/BATISMO DO SENHOR — ANO B
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 iniquidade, que é grande.
C
A intimidade do Senhor
é para os que o temem,
aos quais ele dará a
conhecer a sua aliança.

L2

D

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.
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
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!
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA BÍBLICA
MENSAGEM — REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
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 daTeca]; D. Aparecida [saúde];
Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Andrade [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Maria de Souza Madureira [mãe
da Roseane]; Maria Carolina Palmieri [cirurgia/saúde]; d. Adélia [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.
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!

