Igreja Presbiteriana do Butantã

ESCALAS

12 DE NOVEMBRO DE 2017 — ANO XVII — NO 1095

Hoje [12/11/2017]

Próximo Domingo [19/11/2017]

CULTO MATUTINO

Dep. Infantil

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Ida, Regina

Daniel, Letícia, André

Márcia

Enilde

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Rev. Marcelo Smargiasse

Fé e obras/Obras e fé: lições na carta de Tiago

VIDA CRISTÃ

Rev. Ademir Aguiar

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

JOVENS

André Eller

Reforma: histórias, identidades e perspectivas

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Apocalipse e Profecias

SALA COLORIDA Julia Ellert

PESCADORES DE GENTE

Muitos jovens dentre aqueles que demonstram sensibilidade aos problemas dos seus
semelhantes encontram-se diante de um dilema: continuar dentro do projeto de sua família ou
dispor-se a um serviço mais amplo, lá onde a solidariedade o exige...
Foi um dilema semelhante que Jesus causou para seus primeiros discípulos (Marcos 1,14–
20). Jesus estava anunciando o reinado do Pai celeste, enquanto eles estavam trabalhando na
empresa de pesca do pai terrestre. Jesus os convidou a deixarem o barco e o pai e a se tornarem
pescadores de gente. O Reino de Deus precisa de colaboradores que abandonem tudo, para
catarem a massa humana que necessita o carinho de Deus.
Deus quer proporcionar ao mundo seu carinho, sua graça. Não quer a morte do pecador, mas
que ele se converta e viva. Provocar tal conversão na maior cidade do mundo de então, em
Nínive, tal foi a missão que Deus confiou ao “profeta a contragosto”, Jonas (Jonas 3,1–5.10).
Também Jesus convida à conversão, porque o Reino de Deus chegou (Marcos 1,14–15). Para
ajudar, chama pescadores de gente. Tiramos daí três considerações:
-

Deus espera a conversão de todos, para que possam participar de seu reino de amor,
de justiça e de paz;

-

Para proclamar a chegada do seu reinado e suscitar a conversão, o coração novo,
capaz de acolhê-lo, Deus precisa de colaboradores, que façam de sua missão a sua
vida, inclusive às custas de outras ocupações (honestas em si);

-

Mas além dos que largam seus afazeres no mundo, também os outros — todos — são
chamados a participar ativamente na construção desse Reino, exercendo o amor e a
justiça em toda e qualquer atividade humana.

Jonas

SALA VERDE

Lara

Meu filho morreu

SALA AZUL

Aline Moojen

CULTO INFANTIL

Débora

Jonas
Aula Conjunta

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO
3

Andrea e Willians

8

Cristina e Paulo

4

Luca Linardi

9

Regilene Oliveira

5

Arthur Aragão

21

Débora e Rogério

7

Ana Paula e Felipe

21

Regilene e Fábio

7

Cristiane Alvarenga

21

Aline Nogueira
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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

Johan Konings

É este o programa da Igreja, chamada a continuar a missão de Jesus: o anúncio da vontade
de Deus e de sua oferta de graça ao mundo; a vocação, formação e envio de pessoas que se
dediquem ao anúncio; e a orientação de todos a participarem do Reino de Deus, vivendo na
justiça e no amor.
Jesus usou a experiência dos pescadores como base para elevá-los a outro nível de
"pescaria". A Igreja pode seguir o mesmo modelo: partir da experiência humana, profissional,
social, cultural, para orientar as pessoas à grande pescaria. Sem essa base humana, os
anunciadores parecem cair de paraquedas no mundo ao qual eles são enviados, parecem extra
terráqueos. Mas se aproveitam a experiência de vida que têm, “conhecendo o mar do mundo”,
poderão recolher gente para Deus.
Para Paulo, ser apóstolo é fazer da própria vida um anúncio do Evangelho: “Ai de mim se eu
não evangelizar” (1Coríntios 9,16). Ele não faz apostolado, oito horas por dia, fim de semana livre,
férias e décimo terceiro... Ele é apóstolo, “apóstolo 24 horas”. Faz até coisas que não precisaria
fazer: ganhar seu pão com o próprio trabalho manual, dispensar a companhia de uma mulher etc.
Faz tudo de graça, para não provocar a suspeita de proveito próprio. Porque sua maior
recompensa é a felicidade de anunciar o Evangelho gratuitamente. O Evangelho é sua vida.

LITURGIA

CULTO DAS NAÇÕES — DEPARTAMENTO INFANTIL

ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELO PERDÃO

PRELÚDIO

MOMENTOS DE LOUVOR [DEP. INFANTIL]

ACLAMAÇÃO [TODOS]
Os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença,
Senhor, rocha minha e redentor meu! [Salmo 19,1.14]

LEITURA DE JOÃO 3,16 [TODOS]
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

CÂNTICO “REI DAS NAÇÕES” [TD, 91]
Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos.
Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos.
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.
Todas as nações virão e adorarão diante de ti,
Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
ORAÇÃO
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA
Por causa do teu amor, ó Deus,
tem misericórdia de mim.
Por causa da tua grande compaixão
apaga os meus pecados.
Purifica-me de todas as minhas maldades
e lava-me do meu pecado. [Salmo 51,1-2 NTLH]
ORAÇÃO SILENCIOSA
CÂNTICO “ENQUANTO EU CALEI” [TD, 163]
Enquanto eu calei o meu pecado,
Envelheci, eu sei, de tão cansado.
Porque a tua mão pesava sobre mim,
E o meu vigor chegou ao fim.
O meu pecado, então, eu não mais ocultei
Do meu Senhor e Rei.
Assim eu confessei o meu pecado.
E pelo sangue de Jesus eu fui lavado.

MOMENTOS DE LOUVOR [DEP. INFANTIL]
MENSAGEM — REV. JOSÉ GÓES
CÂNTICO “DE TODAS AS TRIBOS”
De todas as tribos, povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações,
no tempo e no espaço, virão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi.
Bendito seja o seu Santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.
Remidos, comprados, grande multidão,
muitos virão te louvar.
Povo escolhido, teu reino e nação,
no tempo e no espaço, virão te adorar.
E a nós só nos cabe tudo dedicar,
Oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar
E a vida no teu altar, pra teu louvor.
ORAÇÃO E BÊNÇÃO
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

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. 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.
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PROGRAMAÇÃO DE NOVEMBRO
12/11 - 09h30 - Culto das Nações
12/11 - 12h - Festa das Nações indígenas com comidas típicas
12/11 - 19h - Culto Vespertino
19/11 - 09h30 - Domingo de Ofertas e Dízimo
19/11 - 09h30 - Santa Ceia do Senhor
23/11 - 20h - Culto de Ação de Graças
24/11 - 19h - Sexta Filosófica
25/11 - 19h - Marido Gourmet
26/11 - Ensaio preparatório para a Cantata de Natal
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ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO
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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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DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL
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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.

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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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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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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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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