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

SOLIDÁRIOS E BONITOS...

Milton Schwantes

Por estas coisas da vida me pus a trocar de apartamento. Busquei as “Páginas Amarelas”. E
encontrei uma mudanceira que não exigia demais. Fui pelo preço. “Vivemos em uma sociedade de
relações impessoais”, assim me consolei. Como haveria de conhecer alguma mudanceira? Só mesmo
pelas páginas amarelas.
Veio um quarteto. Cada um daqueles homens era um especialista do ramo. Sabia tudo de
mudança. “Ah, seu professor, não se preocupe. A gente sabemos.” Cada vez que tentasse participar,
fui sendo ensinado. Mudei e levei lição.
As horas iam passando. Conhecemo-nos melhor. E participei do assunto do dia: Um daqueles
homens fortes, jeitosos e valentes, andava meio alquebrado. No começo me deram a entender que
ele sofria de pressão. Fiquei muito preocupado. “Ah, vamos ao médico!” “Não, deixa, isso passa, já ‘tá
melhorando”. Enchia-me de preocupação. Mas, entre eles, ninguém estava lá muito preocupado.
Trabalhava-se duro e se ria muito. Ah, como se ria!
E o tal de pressão baixa continuava em seu passo lento. Só carregava carga leve. Nada de livros,
para ele. A respeito, havia um acerto naquele quarteto de mudanceiros. E o de pressão baixa
descansava, sentava-se. Encostava-se. Mas participava alegremente, rindo de outros e, em especial,
rindo de si.
Estranhei. Porém, mais e mais fui percebendo. Aquela tal de pressão baixa era, mesmo, ressaca.
A bebedeira do dia anterior resultara naquela canseira e dor no corpo inteiro. “É que eu não sabia que
haveria mudança, hoje.” Entendi. Eu só acertara a mudança no finzinho da tarde do dia anterior. O
trabalho daquele dia, fora surpresa.
E aí é que estranhei. Meus olhos se arregalaram. Aquele grupo carregava o peso pesado para
que seu colega de trabalho ficasse na moleza, naquele dia. E ninguém se queixava. Penso que todos
sabiam bem o que é ressaca. Quanto mais o tempo passava, mais me admirava. Meus livros — não
poucos — eram levados, caixa trás caixa! Que peso! E meu amigo da pressão baixa, no resguardo.
Só no peso leve! Sensacional!
Ah, como seria bom se nós, crentes em Jesus, fôssemos desse jeito: menos moralistas e mais
solidários. O moralismo é uma ruína. Não tem olhos para vida. É também uma espécie de bebedeira.
E nenhuma delas é boa, nem a de cachaça e nem a de moralismo.
Lembrei que até em nossos corpos o que há de mais fraco, recebe atenção maior. O que parece
menos digno, leva maior enfeite, dignidade (1Coríntios 12). Veja, o apóstolo Paulo conhecia os
segredos da vida.
Ó Deus, tu que és bom: Tu que fazes aparecer teus sinais solidários por toda parte. Tu fazes
crescer gestos solidários até nos lugares mais inesperados. Faze crescer ação solidária também em
nós. Faze-nos solidários e bonitos. Amém.

LITURGIA
PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO
Vinde, prostrados adoremos,
de joelhos diante do Senhor
que nos criou.
Ele é o nosso Deus,
e nós o povo sob seu governo,
o rebanho que ele conduz. [SALMO 95,6S — CNBB]
HINO “COM GLÓRIA COROAI” [TD, 156]
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai!
Ao rei que se humilhou na cruz
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o eterno Pai,
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Hosanas entoai!
Ao Verbo feito Redentor
Com glória coroai!
Ó raças, povos e nações,
Ao Rei divino honrai!
A quem quebrou os vis grilhões
Com glória coroai!
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA DO SALMO 147
CÂNTICO “REI DAS NAÇÕES” [TD, 91]
Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos. (2x)
Ó, Rei das nações, quem não temerá,
Quem não glorificará o teu nome?
Ó, Rei das nações, quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.
Todas as nações virão e adorarão diante de ti,
Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
(2x)
INTERLÚDIO

TRANSFIGURAÇÃO — ANO B
LEITURA
Faze-nos voltar a ti, Senhor, e voltaremos,
recupera nosso passado. [LAMENTAÇÕES 5,21]
HINO “COMUNHÃO PRECIOSA” [TD, 166]
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.
Ao sentir-me rodeado
De cuidados terreais,
Irritado e abatido,
Ou em dúvidas fatais,
A Jesus eu me dirijo
Nesses tempos de aflição
Pois só ele tem palavras
De real consolação.
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.
Se quereis saber quão doce
É a divina comunhão,
Podereis mui bem prová-la,
E tereis compensação;
Procurai estar sozinhos
Em conversa com Jesus
Provareis na vossa vida
O poder que vem da cruz!
ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO AUDÍVEL DE CONFISSÃO DE PECADOS

LEITURA
O Senhor é justo em todos os seus caminhos,
santo em todas as suas obras.
O Senhor está perto de todos os que o invocam,
dos que o invocam de coração sincero.
Satisfaz o desejo dos que o temem,
escuta o seu clamor e os salva.
Que minha boca fale o louvor do Senhor
e todo ser vivo bendiga o seu nome santo,
eternamente e para sempre. [SALMO 145,17–19.21 — CNBB]
CÂNTICO “EM TODO TEMPO” [TD, 89]
Em todo tempo, eu louvarei ao Senhor.
Sempre estará nos meus lábios o Seu louvor. (2x)
Alegrar-se-á no Senhor a minh’ alma! (2x)
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo
E todos a uma lhe exaltemos o nome. (2x)
Seu glorioso nome. (2x)
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA BÍBLICA
MENSAGEM — REV. RODRIGO FRANKLIN DE SOUZA
ORAÇÃO FINAL
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
TRÍPLICE AMÉM
POSLÚDIO

PASTOR CONVIDADO
Está conosco hoje o Rev. Rodrigo Franklin de Souza, membro do PRUN e professor na
Faculté Jean Calvin, em Aix-en-Provence, França.
O Rev. Rodrigo também dirigirá aula conjunta neste domingo. Seja bem-vindo e que Deus
seja sempre com você e sua família!

INTERLÚDIO

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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.

CAMPANHA NOVA IPBUT

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!

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO

DÍZIMOS E OFERTAS I

DÍZIMOS E OFERTAS I

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.
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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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PROPÓSITO: Somos uma igreja aberta a todo tempo, pronta para o diálogo e para o acolhimento de

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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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. Aparecida [saúde];
Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; 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.
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.

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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