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CULTO MATUTINO

Rev. Marcelo Smargiasse

Rev. Ademir Aguiar

JUNTA DIACONAL

Ida, Thiago, Andre

Daniel, Letícia, Wolf

Marcia

Enilde

MÚSICA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ

Cristina Salomão

ELIAS, UM HOMEM COMO NÓS

Paulo Salomão

PROFETAS E A MENSAGEM DE DEUS PARA NOSSOS
DIAS

JOVENS
SALA DA GENTE

Ricardo e Christiane

SALA COLORIDA

Aline

O REI MONTADO EM UM JUMENTINHO

SALA VERDE

Beatriz

O REI MONTADO EM UM JUMENTINHO

SALA AZUL

Lara

DEUS FEZ OS ANIMAIS

CULTO INFANTIL

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO
13

Samuel Proença

26

Ana Elisa Aguiar

13

Thiago Ferreira

28

Ivany Alvarenga

16

Paulo Vinícius Santos

24

Willians Bini

25

Maria do Rosário e Plácido

18/04

Daniela e Craig
Igreja

JESUS FAZ TUDO BEM FEITO
Johan Konings
Na leitura de Marcos 7,1-23, vemos Jesus criticando as tradições humanas que desviam a gente
da verdadeira vontade de Deus, o bem de seus filhos e filhas. E especialmente na leitura do
evangelho de hoje (Marcos 7, 24-37) contemplamos o exemplo do próprio Jesus. Depois de ter dado
à mulher pagã “as migalhas” do pão dos filhos, Jesus cura, na mesma região pagã (a Decápole), um
surdo-mudo, e o povo se põe a clamar: “Tudo ele tem feito bem!”. Com isso, Jesus realiza o que o
profeta Isaías sonhou para o tempo do Messias: os olhos dos cegos vão se abrir, abrem-se também
os ouvidos dos surdos, os aleijados vão pular feito cabritos e a língua dos mudos entoará um cântico
(Isaías 35,4-7a). Convém lembrar aqui que os cegos e os coxos eram excluídos do templo... A vinda
do Messias transforma os excluídos — pagãos, coxos, cegos, aidéticos, favelados, presos etc. — em
filhos do Reino. Conforme Irineu, pai da igreja do século II d.C., a glória de Deus é que o ser humano
tenha vida — e a vida do ser humano é contemplar Deus... Trata-se de uma certeza fundamental de
nossa fé: Deus deseja que todos e todas tenham vida. A religião é para o bem da humanidade.
Com certeza, todo mundo se declara de acordo com isso. Mas, muitas vezes, a religião é usada
para dominar as pessoas, par que fiquem quietas e não protestem contra a exploração pelos
poderosos (que querem até passar por bons cristãos)... Será isso promover a vida do ser humano?
Dizem que os que sofrem serão recompensados na eternidade. Mas isso não justifica que se faça
sofrer aqui na terra! Também a vida neste mundo pertence a Deus: é o aperitivo da vida eterna.
O Deus da Bíblia quer o bem das pessoas desde já. Pode existir doença, sofrimento, mas não é a
ultima palavra. Somos chamados a participar com Deus no aperfeiçoamento da criação. Por isso o
povo saúda a chegada do Messias exclamando: “Tudo ele tem feito bem”.
Deus não poder servir para legitimar nenhuma opressão. A verdadeira religião liberta o ser
humano do mal, também do mal político e econômico. Religião que pactua com a opressão não é a
de Jesus. O cristianismo deve servir para o bem do ser humano: o bem de todos e do homem todo.
A religião serve para o bem de todos, eliminando exploração e discriminação (Tiago 2,1-17). Para
dar chances a uma ordem melhor, provoca até revoluções, se as estruturas vigentes produzem
desigualdade e injustiça. Pois a justiça é a exigência mínima do amor.
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h30

A religião serve para o bem do homem todo, para aquelas dimensões que facilmente são
esquecidas: a integridade da vida (contra a tortura, a irresponsabilidade com a vida nova etc.); a
integridade do verdadeiro amor (contra a exploração erótica, o amor descartável etc.), o crescimento
espiritual (contra o imediatismo, o materialismo etc.), o sentido último da vida (contra a mecanização e
encobrimento da morte)...
Para que o povo excluído possa exclamar “Tudo ele tem feito bem”, muito ainda deve mudar na
maneira de vivermos o ensinamento e o exemplo de Jesus!

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM —18. DOMINGO - ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS, EM PÉ]
Amado Jesus,
em tua doce companhia
queremos oferecer nosso louvor ao Senhor,
Criador de tudo o que há,
e que com misericórdia e graça
nos chama, nos acolhe e nos envia.
Bendito seja o teu nome para sempre!
Que os nossos ouvidos sejam abertos
para ouvir o clamor dos teus pequeninos;
que nossos olhos sejam abertos
para contemplar mais do que podem ver;
que nossos lábios sejam abertos
para proclamar bem alto o teu Reino;
que nossas mãos sejam abertas
para com carinho cuidar os feridos;
que nossos pés caminhem ligeiro
no seguimento das boas-novas do teu Reino
Hoje e sempre! Amém. [MARCELO SMARGIASSE]
CÂNTICO “GRATIDÃO” [JORGE CAMARGO]
Reunimo-nos neste lugar
Vimos em família celebrar
A fidelidade do Senhor
Força, prumo e chão do nosso amor. (2x)
Nosso caminhar torna-se um só
Nossas mãos unidas formam um nó
Amarrando nossas orações,
Planos, sonhos, vidas, corações. (2x)
É por isso que estamos aqui. (2x)
Somos agradecidos a Deus
Pelo dia que hoje chegou,
Pois ele fez o que nos prometeu
Com alegria do céu nos brindou.
LEITURA
T: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.
H: Louvarei ao Senhor durante a minha vida;
cantarei louvores ao meu Deus, enquanto
eu viver.
D: Louva, ó minha alma, ao Senhor.
M: Louvarei ao Senhor durante a minha vida;
cantarei louvores ao meu Deus, enquanto
eu viver.

D: Não confieis em príncipes, nem nos filhos
dos homens, em quem não há salvação.
Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó;
nesse mesmo dia, perecem todos os seus
desígnios.
H: Bem-aventurado aquele que tem o Deus
de Jacó por seu auxílio,
cuja esperança está no Senhor, seu Deus,
que fez os céus e a terra,
o mar e tudo o que neles há
e mantém para sempre a sua fidelidade.
M: Que faz justiça aos oprimidos
e dá pão aos que têm fome.
O Senhor liberta os encarcerados.
O Senhor abre os olhos aos cegos,
o Senhor levanta os abatidos,
o Senhor ama os justos.
O Senhor guarda o peregrino,
ampara o órfão e a viúva,
porém transtorna o caminho dos ímpios.
T: O Senhor reina para sempre;
o teu Deus, ó Sião,
reina de geração em geração.
Aleluia! [SALMO 146]
HINO “LOUVOR E GLÓRIA” [TD, 119]
Nós louvamos a Deus, pelo dom de Jesus
Que por vis pecadores, morreu sobre a cruz.
Aleluia! Toda a glória te rendemos, sem fim.
Aleluia! Toda a graça te imploramos. Amém.
Sim, louvamos a Deus, pela luz que nos dá,
Luz que as trevas dissipa, e jamais falhará!
Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus,
Que foi morto, mas vive na glória dos céus.
Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor,
E fazer-nos sentir teu poder, teu amor!
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA [DIRIGENTE]
LEITURA
O deserto e a terra se alegrarão; o ermo
exultará e florescerá como o narciso. Florescerá
abundantemente, jubilará de alegria e exultará;
deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do
Carmelo e de Sarom; eles verão a glória do
Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei
as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes.

Dizei aos desalentados de coração: Sede fortes,
não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a
retribuição de Deus; ele vem e vos salvará.
Então, se abrirão os olhos dos cegos, e se
desimpedirão os ouvidos dos surdos; os coxos
saltarão como cervos, e a língua dos mudos
cantará; pois águas arrebentarão no deserto, e
ribeiros, no ermo. A areia esbraseada se
transformará em lagos, e a terra sedenta, em
mananciais de águas.
[ISAÍAS 35,1-7A]

INTERLÚDIO
LEITURA
Senhor, tão certo como o céu é sem limites,
nós nos apresentamos como
criaturas limitadas diante de ti;
Senhor, tão certo como as estrelas brilham
neste céu sem fim,
nós nos inclinamos para confessar-te
nossos limites;
Deus, Pai que tudo perdoas,
Aproxima-te de nós, estende-nos tuas mãos,
Conduze-nos pelos caminhos do amor,
da paz, da mansidão, da justiça;
Faze-nos solidários, compreensivos e fiéis;
Estende-nos teu céu infinito para que nossa
finitude
Se transforme em luz eterna para a vida,
Pois, sem ti, Senhor, nada somos e nada seremos.
HINO “COMUNHÃO PRECIOSA” [TD, 166 – ESTROFES 1 E 3]
Preciosas são as horas
Na presença de Jesus!
Comunhão deliciosa
Da minha alma com a luz!
Os cuidados deste mundo
Não me podem abalar,
Pois é ele o meu abrigo
Quando o tentador chegar.
Se confesso meus temores,
Toda a minha imperfeição,
Ele escuta com paciência
Essa triste confissão;
Com ternura repreende
Meu pecado e todo o mal.
Ele é sempre o meu amigo,
O melhor e mais leal.
ORAÇÃO SILENCIOSA

CÂNTICO “AO ORARMOS” [TD, 173]
Ao orarmos, Senhor,
Vem encher-nos com Teu amor,
Para o mundo agitado esquecer,
Cada dia Tua vida viver.
Nossas vidas vem, pois, transformar,
Refrigério pra alma nos dar.
E agora, com outros irmãos,
Nos unimos aqui em oração.
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
LEITURA
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião,
que não se abala, firme para sempre.
Como em redor de Jerusalém estão os montes,
assim o Senhor, em derredor do seu povo,
desde agora e para sempre. [Salmo 125,1-2]
MOMENTO DE CÂNTICOS [GRUPO DE LOUVOR]
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA
Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro
[e Sidom]. Tendo entrado numa casa, queria que
ninguém o soubesse; no entanto, não pôde
ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha
estava possessa de espírito imundo, tendo
ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos
pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o
demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro
que se fartem os filhos, porque não é bom tomar
o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela,
porém, lhe respondeu: Sim, Senhor; mas os
cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das
migalhas das crianças. Então, lhe disse: Por
causa desta palavra, podes ir; o demônio já saiu
de tua filha. Voltando ela para casa, achou a
menina sobre a cama, pois o demônio a deixara.
De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por
Sidom até ao mar da Galileia, através do território de
Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e
lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele.
Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os
dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva;
depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e
disse: Efatá!, que quer dizer: Abre-te! Abriram-

Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o
empecilho da língua, e falava
desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a
ninguém o dissessem; contudo, quanto mais
recomendava, tanto mais eles o divulgavam.
Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo
ele tem feito esplendidamente bem; não
somente faz ouvir os surdos, como falar os
mudos. [MARCOS 7,24-37]

MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO
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AGENDA DE EVENTOS - SETEMBRO
02 – Culto Matutino – 9h30
02 – Culto da Noite – 19h
04 - Ensaio do Coral IPBut - 20h30
05 – Estudo Bíblico – 20h30
06 – Estudo Bíblico nos lares – 20h
09 – Culto Matutino – 9h30
12 – Estudo Bíblico – 20h30
13 – Estudo Bíblico nos lares – 20h
15 – Conversas à Mesa – 16h
16 – Culto Matutino – 9h30
16 – Culto da Noite – 19h
18 - Ensaio do Coral IPBut - 20h30
19 – Estudo Bíblico – 20h30
20 – Estudo Bíblico nos lares – 20h
22 – Bazar IPBut
22 - Ensaio do Coral IPBut- 15h
23 – Culto Matutino – 9h30
23 - Apresentação do Coral IPBut no culto matutino
26 – Estudo Bíblico – 20h30
27 – Estudo Bíblico nos lares – 20h
28 – 143a Sexta Filosófica
30 – Culto Matutino – 9h30
30 - Ensaio do Coral IPBut - após o almoço
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CULTO NOTURNO
Nosso Culto da Noite acontece quinzenalmente aos domingos, e o próximo será dia 16 às 19h.
BAZAR IPBUT
22/09 - das 10h as 15h - Venha para o Bazar da IPBut! Toda a renda será revertida para o projeto de
construção do novo templo.
Você pode participar trazendo livros, roupas e utensílios para a igreja, com antecedência.
Além de nos ajudar trazendo objetos para venda no bazar, venha visitá-lo também, quem sabe você
encontra aquele objeto que você estava querendo, não é verdade? Fique a vontade para convidar
seus parentes e amigos.
Para mais informações, fale com Rafaela (11 98361-0421) ou Karin (11 98626-2497).
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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]; Nena (prima Teca) (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
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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Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
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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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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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