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

A CURA DA DEPRAVAÇÃO HUMANA
Rev. Eneziel Peixoto de Andrade
O profeta Oseias, que profetizou em Israel durante o reinado de Jeroboão II (794 –
753 a.C.), descreve um quadro deprimente, expondo a corrupção geral de Israel naqueles
dias. Segundo o profeta, “o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra; porque
nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar,
mentir, matar, furtar, e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso
a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as
aves do céu; e até os peixes do mar perecem. (...) O meu povo está sendo destruído, porque
lhe falta o conhecimento” (Os 4.1-3, 6 b).
O tempo atual, em muitos aspectos, se identifica com o quadro apresentado pelo
profeta Oseias. A falta do conhecimento de Deus é apontada pelo profeta como fator
agravante desse quadro social de decadência e miséria. É importante reconhecer, porém,
que Deus não fica indiferente a esse caos estabelecido na sociedade, ele intervém.
No primeiro capítulo da Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre o
tratamento radical aplicado por Deus contra o mal da depravação humana: “recebem em si
mesmos a merecida punição do seu erro.” (Rm 1.27). É oportuno lembrar, porém, que essa é
uma medida extrema, dispensada àqueles que se recusam a se valerem da graça de Deus
para que sejam curados, transformados e santificados.
É interessante ressaltar que o termo “santidade” significa sanidade, qualidade do
que é são, limpo (daí o termo sanitário). A graça de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, é um
poderoso remédio que santifica, ou seja, sara ao que está espiritualmente enfermo, purifica
ao que está moralmente enlameado, restaura e transforma ao que está psicologicamente
deformado. A depravação humana, portanto, tem cura. É por isso que, desde o passado, o
Senhor exorta o seu povo, dizendo: “Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos
de diante dos meus olhos; cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem.” (Is 1.16,17).
Na primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6.9 a 11, há um belíssimo testemunho de
Paulo, quanto ao que pode acontecer na vida de homens e mulheres depravados, quando se
deixam tratar pela graça de Deus: “Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem
adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados,
nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós; mas
vós vos lavastes, mas fostes santificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito
do nosso Deus.”
O evangelho da graça de Deus é capaz de confrontar e reverter o quadro de
depravação que se acha estabelecido na sociedade atual. Esta é a alentadora promessa do
Senhor: “se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e
sararei a sua terra.” (II Cr 7.14).
Como discípulos de Cristo, chamados a ser sal e luz, não podemos nos calar, pois
somos portadores da boa nova que redime e cura! Cumpramos nossa missão!

LITURGIA

VIGÉSIMO TERCEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Bom é render graças ao Senhor e cantar
louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de
manhã a tua misericórdia e, durante as noites,
a tua fidelidade, com instrumentos de dez
cordas, com saltério e com solenidade.Pois me
alegraste, Senhor, com os teus feitos; exultarei
nas obras das tuas mãos.
Por isso entrai por suas portas com ações de
graças! - Salmo 92: 1 a 4 e Salmo 100:4
CÂNTICO “CANTAREI TEU AMOR”
Dos montes corre para o mar
Teu rio de amor por mim
Eu abrirei meu coração
Deixando tua cura entrar
Me alegro por te pertencer
Levantarei as minhas mãos
Teu amor me alcança e me faz louvar-te
Cantarei teu amor pra sempre
Cantarei teu amor pra sempre
Meu coração exulta
Com alegria eu canto
Se o mundo conhecer a Ti
Ele se encherá com a sua alegria
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA [SALMO 146]
T - Aleluia! Louva, ó minha alma, ao SENHOR.
Louvarei ao SENHOR durante a minha vida;
cantarei louvores ao meu Deus,
enquanto eu viver.
L1- Não confieis em príncipes,
nem nos filhos dos homens,
em quem não há salvação.
L2- Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó;
nesse mesmo dia,
perecem todos os seus desígnios.
T - Bem-aventurado aquele que tem
o Deus de Jacó por seu auxílio,
cuja esperança está no SENHOR, seu Deus,
L1- Que fez os céus e a terra, o mar
e tudo o que neles há
e mantém para sempre a sua fidelidade.

Que faz justiça aos oprimidos e dá pão
aos que têm fome.
O SENHOR liberta os encarcerados.
L2- 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!
HINO 71 - “VEM, Ó TODO PODEROSO”
Vem, ó Todo Poderoso
Adorável Criador
Pai eterno e glorioso
Vem, revela o teu amor!
Ante o trono de clemência
Nos prostramos, e a uma voz
Suplicamos-te a assistência
Deus e Pai de todos nós!
Vem Jesus, Mestre divino
Deus de nossa salvação
Vem, confirma o teu ensino
Vive em cada coração!
És o Cristo, dom glorioso
Dom do sempiterno amor!
Vem, Jesus, terno e bondoso
Bendizer-nos, ó Senhor!
Vem, Espírito da graça!
Nosso culto abençoar!
Deus Consolador, enlaça
Teus fiéis neste lugar!
Esclarece as nossas mentes
Infalível Preceptor!
E seremos firmes crentes
Dominados pelo amor
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
Leitura Responsiva - Salmo 62: 1, 2, 5, 6, 7 a 12
D - Somente em Deus, ó minha alma,
espera silenciosa; dele vem a minha salvação.
Só ele é a minha rocha, e a minha salvação,
e o meu alto refúgio; não serei muito abalado.

C - Somente em Deus, ó minha alma,
espera silenciosa,
porque dele vem a minha esperança.
Só ele é a minha rocha, e a minha salvação,
e o meu alto refúgio;
não serei jamais abalado.
D - De Deus dependem a minha salvação
e a minha glória;
estão em Deus a minha forte rocha
e o meu refúgio.
Confiai nele, ó povo, em todo tempo;
derramai perante ele o vosso coração;
Deus é o nosso refúgio.
C - Somente vaidade são os homens plebeus;
falsidade, os de fina estirpe;
pesados em balança,
eles juntos são mais leves que a vaidade.
D - Não confieis naquilo que extorquis,
nem vos vanglorieis na rapina;
se as vossas riquezas prosperam,
não ponhais nelas o coração.
C - Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto:
Que o poder pertence a Deus,
e a ti, Senhor, pertence a graça,
pois a cada um retribuis segundo as suas obras.
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO 160 - “VENHO COMO ESTOU”
Jesus, Senhor, me chego a ti!
tua ira santa mereci.
Oh! Dá-me alívio mesmo aqui,
Aceita um pecador!
Eu venho como estou,
Eu venho como estou!
Porque Jesus por mim morreu,
Eu venho como estou!
Eu nada posso merecer,
Tu vês-me prestes a morrer.
Oh! Não me deixes perecer,
Aceita um pecador!
Oh! Sem demora, Salvador,
Socorre-me por teu amor,
Pois tu, ó Cristo, é meu Senhor,
Aceita um pecador!

VISITANTES

ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA: SALMO 149: 1 A 4
Aleluia! Cantai ao SENHOR um novo cântico
e o seu louvor, na assembléia dos santos.
Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no
seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome
com flauta; cantem-lhe salmos com adufe e
harpa. Porque o SENHOR se agrada do seu
povo e de salvação adorna os humildes.
CÂNTICO “VENHO SENHOR”
Venho Senhor minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício
Quero minha vida a Ti entregar
Como oferta viva em Teu altar
Pois pra Te adorar foi que eu nasci
Cumpre em mim o Teu querer
Faça o que está em Teu coração
E que a cada dia eu queira mais e mais
Estar ao Teu lado Senhor
ENTREGA DOS DÍZIMOS E OFERTAS
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
POSLÚDIO

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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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
Iniciamos 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 mais sobre as bases de nossa fé e a
estrutura de nossa igreja. 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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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 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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