Igreja Presbiteriana do Butantã

ESCALAS

09 DE JULHO DE 2017 — ANO XVII — NO 1077

Hoje [09/07/2017]

Próximo Domingo [16/07/2017]

CULTO MATUTINO

Rev Ademir Aguiar

Rev Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Ida, Claynon, Regina

Daniel, Letícia, André

Márcia

Enilde

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ
JOVENS

Dimensões sociais da fé do A.T.

Ademir Aguiar

Tudo o que você sempre quis saber sobre o A.T.
e tinha vergonha de perguntar

André Eller

Reforma: história, identidade e perspectivas

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Apocalipse e Profecias

SALA COLORIDA Júlia Elert

Aula Conjunta

SALA VERDE

Débora / Lara

Aula Conjunta

SALA AZUL

Aline Moojen

Aula Conjunta

CULTO INFANTIL

Júlia

Escolher o mal traz tristezas

ANIVERSARIANTES DE JULHO
06/07

Giovana e Levi

20

Patrícia e Humberto

08/07

Amanda Gonçalves

25

Camila Smargiasse

08/07

Arthur Bini

26

Renato

17/07

Miriam Salomão

29

Nani e Felipe

18/07

Liliane Smargiasse
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Equipe Pastoral:
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Marcelo Smargiasse

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

A PAZ E AS DIFERENÇAS
Marcos Inhauser (www.pastoralia.com.br)
O profeta Zacarias disse certa feita que “Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó
filha de Jerusalém: eis aí te vem o teu Rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento,
num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e
o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações; o seu domínio se estenderá
de mar a mar e desde o Eufrates até às extremidades da terra.” (9:9,10)
A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento, deve ser vista
como a diferença de sua visão. Ele não veio montado em cavalo, animal usado pelos soldados
guerreiros. Veio no jumento, porque sua mensagem não era a do arco e espada, mas a da paz,
da verdade e do amor. Veio não da forma esperada, mas quebrando paradigmas.
Para se entender o conceito cristão de paz é preciso quebrar os paradigmas que
nos levam a pensar que a paz reina quando não há guerra, não há conflito. No entanto, esta
é uma visão reducionista da paz cristã. Tomando por base a concepção antiga do shalom, a
paz cristã tem a ver com saúde, harmonia, ausência de violência em todos os seus níveis
(físico, emocional e psicológico), com moradia segura, alimentação necessária, com
descanso regular, com reconciliação e outras coisas mais.
Sem a reconciliação não há paz. Sem o perdão não há paz. Sem a tolerância não há
paz. Em uma sociedade onde reina a intolerância, onde torcedores de uma equipe agridem a
matam os de outra equipe, onde o diferente é pisoteado, onde o negro é desprezado por ter
uma cor diferente, onde o gordo é visto como glutão ou sem autocontrole, a paz é um
imperativo iniludível e uma prática impostergável.
Mas o evangelho da paz não é o anúncio de uma vida fácil e cômoda. A fidelidade a
Deus e a Seu Filho, que implicam em práticas de paz, implicam em perseverança. As
dificuldades não nos devem assombrar, antes fortalecer, uma vez que fomos alertados:
“neste mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo”. Não devemos esperar
melhores tempos que os profetas e Jesus tiveram. Todos eles, na sua proclamação e prática
da paz, padeceram e não poucos morreram por ela.
Isto é paradoxal. Ao proclamarmos e praticarmos a paz seremos alvos da violência
dos que ganham com a exploração do próximo, dos que são corruptos, ladrões. Evitar a
perseguição por meios desonestos é desonestidade igual à praticada por quem persegue. Há
um preço a se pagar pela paz.
Saliente-se que Jesus iniciou seu ministério pregando o arrependimento e a
chegada do Reino de Deus, um reino de paz. Isto se daria não pela reforma das instituições
políticas e econômicas existentes, mas pela vivência de uma nova comunidade, alicerçada
em um novo paradigma: amor ao próximo como a si mesmo. Se se ama o outro na mesma
intensidade com que se ama a si mesmo, não há lugar para depreciar, mesmo que seja ou
pense diferente. A diferença não será motivo para separação e exclusão, mas para
conhecimento, enriquecimento com o conhecimento e vivência da diferença: isto é paz.
Aceitar o outro na sua condição, com suas ideias e comportamento é amor.
Discriminar, acusar, vilipendiar porque é diferente é ser prepotente, arrogante e assassino do
outro. Nesta atitude não se promove a paz.

LITURGIA

NONO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
Vimos te invocar, ó Deus,
para que nesta manhã singela
a Tua graça nos sensibilize
diante das belezas da vida,
das carícias do amor
e da singeleza da amizade!
Que nesta manhã singela
a Tua sabedoria nos ilumine,
trazendo as cores da alegria,
da justiça e da solidariedade!
Que nesta manhã singela,
o Teu Espírito nos transmita
a Tua Palavra de esperança
como um raio de sol em nossas mentes.
E que a liberdade do amor,
qual lâmpada divina,
conduza os nossos passos!
Hoje e sempre, amém!
CÂNTICO “ESTRELA DA MANHÃ” [TD 148]
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, ó Senhor,
Pelo seu imenso amor
Manifesta o Teu perdão e poder
E assim vamos te adorar para sempre
Pra sempre oh meu Deus
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA SALMO 95,1-8A
C - Vinde, cantemos ao SENHOR, com júbilo,
celebremos o Rochedo da nossa salvação.
Saiamos ao seu encontro, com ações de
graças, vitoriemo-lo com salmos.
D - Porque o SENHOR é o Deus supremo e o
grande Rei acima de todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da

terra, e as alturas dos montes lhe pertencem.
C - Dele é o mar, pois ele o fez; obra de suas
mãos, os continentes. Vinde, adoremos e
prostremo-nos; ajoelhemos diante do
SENHOR, que nos criou.
D - Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu
pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se
ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração.
HINO - “LOUVOR AO TRINO DEUS” [TD 72]
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cantam de manhã nossas vozes com ardor.
Santo! Santo! Santo! Bom e verdadeiro!
És Deus triuno, excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem tremor.
Tu somente és santo; só tu és perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor!
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus triuno, excelso Criador!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA SALMO 27,1-4.13-14
L1 - O SENHOR é a minha luz e a minha
salvação; de quem terei medo? O SENHOR é a
fortaleza da minha vida; a quem temerei?
L2 - Quando malfeitores me sobrevêm para me
destruir, meus opressores e inimigos, eles é que
tropeçam e caem.
D - Ainda que um exército se acampe contra
mim, não se atemorizará o meu coração; e, se
estourar contra mim a guerra, ainda assim terei
confiança.
C - Uma coisa peço ao SENHOR, e a buscarei:
que eu possa morar na Casa do SENHOR
todos os dias da minha vida, para contemplar a
beleza do SENHOR e meditar no seu templo.

L1 - Eu creio que verei a bondade do SENHOR
na terra dos viventes.
L2- Espera pelo SENHOR, tem bom ânimo,
e fortifique-se o teu coração;
espera, pois, pelo SENHOR.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO - “VIVIFICAÇÃO” [TD 168]
Tu, que sobre a amarga cruz
Revelaste teu amor,
Tu, que vives, ó Jesus,
Vivifica-nos, Senhor!
Vem, oh, vem, Jesus, Senhor,
Nossas almas despertar!
Com teu santo e puro amor,
Vem, Senhor! Vem inflamar!
Oh, vem, oh,vem
Nossas almas inflamar!
Vem agora consumir
Tudo quanto, ó Salvador,
Quer, altivo, resistir
Ao teu brando e doce amor!
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA SALMO 145,1-5.21
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.
Profira a minha boca
louvores ao SENHOR,
e toda carne louve o seu santo nome,
para todo o sempre.

CÂNTICO “TU ÉS SOBERANO” [TD 92]
Tu és Soberano sobre a Terra
Sobre os céus tu és Senhor absoluto
Tudo que existe e acontece
Tu o sabes muito bem tu és Tremendo
E apesar dessa glória que tens
Tu te importas comigo também
E este amor tão grande eleva-me
Amarra-me a ti
Tu és Tremendo
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA
MENSAGEM — REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
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 Teca]; D. Blanca
[saúde]; Dona Adélia [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [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.

ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO
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!
NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT
A Junta Diaconal começou uma nova campanha de ação social. Atendendo um pedido da Associação
Evangélica Beneficente, vamos colaborar com a Casa de Repouso Otoniel Mota, uma casa de
repouso de idosos apoiada pela associação. Eles consomem 10kg de leite em pó por dia, mantimento
que está em falta.
Para ajudá-los, a IPBut recolherá, nos próximos três meses, doações de LEITE EM PÓ ou quantia em
dinheiro para compra, para contribuirmos para a campanha. Começamos a recolher a partir do dia
14/05. Qualquer dúvida, falem com o André ou com a Regilene.
Informamos que já foram recolhidos mais de 27kg de leite. Continue participando dessa Campanha.
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. Também estamos
arrecadando produtos de higiene pessoal para serem encaminhados para a Casa do Aconchego.
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
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. 107 c/c - 224589-2 (para manutenção da igreja)
BRADESCO ag. 107 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

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!

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.

