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Hoje [10/09/2017]

Próximo Domingo [17/09/2017]

CULTO MATUTINO

Rev. Ademir Aguiar

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Ida, Claynon, Regina

Daniel, Letícia, André

Márcia

Enilde

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse e
Marcos Ribeiro

VIDA CRISTÃ

Ademir Aguiar

Tudo o que você sempre quis saber sobre o AT e
tinha vergonha de perguntar

JOVENS

André Eller e Paulo Salomão

Reforma: história, identidades e perspectivas

Dimensões sociais da fé do AT

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Apocalipse e Profecias

SALA COLORIDA
SALA VERDE
SALA AZUL
CULTO INFANTIL

Márcia

Paulo na Ásia

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO E SETEMBRO
23/08

Ivan Dias Gonçalves

24/09

Willians Bini

27/08

Marcos Ribeiro

25/09

Maria do Rosário e Plácido

13/09

Thiago Ferreira

26/09

Ana Elisa Aguiar

13/09

Samuel Proença

28/09

Ivany Alvarenga

16/09

Paulo dos Santos

30/09

Julia Scott

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
Estudo Bíblico às 20h

CORREÇÃO FRATERNA
Johan Konings

Conforme lemos em Ezequiel 33,7-11, Deus estabelece o profeta como “sentinela do
povo”. Ele tem de avisar os irmãos a respeito de sua conduta, para que não se percam.
Deus cobrará dele esse serviço! Na mesma linha, Mateus 18,15-20 nos ensina a prática
da “correção fraterna”. Jesus aconselha isso para a comunidade como tal — não apenas
para os conventos, fora do mundo... Imagine só que em nossas igrejas qualquer cristão
fosse corrigir seu “irmão” ou sua “irmã”!
Jesus ensina, concretamente, o que fazer com o pecador na comunidade eclesial,
não para castigá-lo, mas para ganhá-lo e ele não se perder. Primeiro, é preciso falar-lhe
em particular; depois, fale-se a ele na presença de algumas testemunhas; finalmente, se
não se corrigir, seja interpelado perante a comunidade. E se isto não der resultado,
aguente ele o afastamento da comunidade.
Ninguém é uma ilha. A vida de nosso irmão nos concerne. Repartimos com ele nosso
espaço vital, nosso trabalho, nosso lazer. Então, somos também, em parte, responsáveis
por seu caminho. Devemos avisar nosso irmão quando este parece desviar-se (pois ele
mesmo nem sempre enxerga). Isso não é arvorar-se em juiz da vida alheia, mas é
serviço fraterno. E devemos também nos deixar corrigir.
“Ninguém tem algo a ver com a minha vida privada”. Mas será que ela é tão privada
assim? Hoje, religião e moral são muito privatizadas, mas isso não é necessariamente
um progresso! Pode ser uma estratégia do “Adversário” para diminuir a consciência e a
força moral do povo. A fuga na privacidade torna difícil o trabalho de transformação: as
drogas, a pornografia, a alienação religiosa tem algo a ver com isso.
Devemos ter a coragem de denunciar — com amor e conforme o procedimento do
evangelho — os erros dos irmãos, sejam ricos ou pobres, poderosos ou subalternos. Aos
abastados, devemos lembrar a “hipoteca social”, a dívida dos ricos com os pobres; aos
pobres, importa ensinar uma solidariedade disciplinada, para construir verdadeira
fraternidade e comunhão nas coisas materiais. E não tenhamos medo de chamar a
atenção para os desvios particulares das pessoas, antes que se tornem um perigo
público. Muitos dos males de nosso país e de nossa Igreja provêm do encobrimento
daquilo que está errado. E como um câncer descoberto tarde demais...
Romanos 13,8-10 ensina que o amor é o pleno cumprimento da lei. Uma forma de
amar e advertir o irmão. Não é agradável. Mas, quem disse que o amor deve sempre ser
agradável? O médico que cura uma ferida nem sempre consegue fazer isso sem dor.
Corrigir o irmão — sem se pretender superior a ele — faz parte do “amor exigente”.

LITURGIA
DÉCIMO OITAVO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A
PRELÚDIO
ORAÇÃO
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ACLAMAÇÃO [TODOS, EM PÉ]
Aleluia!
INTERLÚDIO
Cantai ao Senhor um novo cântico
ORAÇÃO SILENCIOSA
e o seu louvor, na assembleia dos santos.
LEITURA [DIRIGENTE]
Regozije-se Israel no seu Criador,
Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos,
exultem no seu Rei os filhos de Sião.
e os seguirei até ao fim.
Louvem-lhe o nome com flauta;
Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei;
cantem-lhe salmos com adufe e harpa.
de todo o coração a cumprirei.
Porque o Senhor se agrada do seu povo
Guia-me pela vereda dos teus mandamentos,
e de salvação adorna os humildes. [Salmo 149,1–4]
pois nela me comprazo.
HINO “AO DEUS SUPREMO” [TD, 75]
Inclina-me o coração aos teus testemunhos
e não à cobiça.
Seja louvado
Desvia os meus olhos,
O Deus Supremo,
para que não vejam a vaidade,
Deus revelado
e vivifica-me no teu caminho.
Em Emanuel;
Confirma ao teu servo a tua promessa
Que, onipotente,
feita aos que te temem.
Prodígios obra,
Afasta de mim o opróbrio, que temo,
Sempre clemente,
porque os teus juízos são bons.
Sempre fiel.
Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos;
Seja louvado
vivifica-me por tua justiça. [Salmo 119,33–40]
O Deus supremo,
Deus revelado
HINO “SOU FELIZ COM JESUS” [TD, 220 — ESTROFES 1 E 3]
Em Emanuel.
Se paz a mais doce eu puder desfrutar,
Só Deus merece
se dor a mais forte sofrer.
Culto perene;
Oh, seja o que for, tu me fazes saber
Vinde! Não cesse
que feliz com Jesus sempre sou!
O seu louvor!
Sou feliz com Jesus.
De todos seja
Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Sempre exaltado,
E cante a Igreja
Meu triste pecado, por meu Salvador
Com terno amor!
foi pago de um modo total.
Valeu-me o Senhor, oh, que amor sem igual!
LEITURA [TODOS]
Sou feliz, graças dou a Jesus.
Deus querido,
queremos louvar-te
ORAÇÃO SILENCIOSA
pelo ar que respiramos
ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
e que nos traz a vida!
INTERLÚDIO
Louvamos-te pelo teu Espírito
LEITURA [TODOS]
que nos ensina a ser livres como as crianças!
Cantarei para sempre o amor do Senhor,
Queremos louvar-te pela tua graça
minha boca anunciará tua verdade
que nos reúne em Comunidade! [Inês de França Bento]
de geração em geração,
Abençoe-nos e aceite o louvor de nossos lábios!
pois disseste: o amor está edificado para sempre,
Por Cristo Jesus, nosso Senhor! Amém.

firmaste a tua verdade no céu.
Bendito seja o Senhor para sempre! Amém! Amém! [SALMO 89,1–2.53]
MOMENTO DE LOUVOR
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM — REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

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!

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], Miguel (sobrinho de Bia e Rafa)
[saúde]; Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Amanda e família [luto];
Maria de Souza Madureira [mãe da Roseane]; Maria Carolina Palmieri [cirurgia/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.
AGENDA DE EVENTOS - SETEMBRO
17 - Culto Matutino com apresentação dos moradores das Casas de Estudantes
17 - Culto Vespertino às 19h
23 - Master Chef
23 - Jornada CPPC às 15h
29 - 135a Sexta Filosófica
JORNADA CPPC
O Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos (CPPC) se reunirá para receber os participantes da 23a.
Jornada CPPC no próximo dia 23 de setembro, às 15h nas dependências da igreja. O tema da
palestra é “A importância da espiritualidade para formação e prática científica excelentes, conscientes
e consequentes para o bem da comunidade” com o Prof. Dr. Fernando Capovilla [USP]. Maiores
informações na nossa página do FB. Participe!

135A SEXTA FILOSÓFICA
Nossa próxima Sexta Filosófica, a 135a edição, acontecerá no dia 29 de setembro a partir das 19h
com happy hour. O tema da palestra é “Mindfulness” com a Dra. Emérita Opaleye da Escola Paulista de
Medicina UNIFESP. Teremos programação especial também para as crianças! Programação para a
família. Participe e convide seus amigos!

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!
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CLASSE DE NOVOS MEMBROS
A partir de 17 de setembro iniciaremos a sala de escola dominical para Novos Membros. Essa sala se destina
àqueles que querem se tornar membros de nossa igreja e também para aqueles que quiserem conhecer um
pouco mais sobre as bases de nossa fé e também da estrutura de nossa igreja. Dê seu nome para Cristina
Salomão para se inscrever nessa sala o quanto antes! Participe!
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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!
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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.
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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/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 - 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
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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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.
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NOSSA IGREJA TEM
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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