Igreja Presbiteriana do Butantã

ESCALAS

16 DE SETEMBRO DE 2018 — ANO XVII — NO 1140

Hoje [16/09/2018]

Próximo Domingo [23/09/2018]

CULTO MATUTINO

Rev. Ademir Aguiar

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Daniel, Letícia, Wolf

Maria do Rosário, Plácido, Thiago

Enilde

Marcos Ribeiro

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

A ÚLTIMA CEIA

SALA VERDE

Beatriz

A ÚLTIMA CEIA

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

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 20h30

ELEIÇÕES 2018: CARTA ABERTA À IGREJA BRASILEIRA
Reverendo Ademir Aguiar (transcrito)
Por ocasião das celebrações dos 196 anos de Independência do Brasil neste mês de
setembro e da proximidade das eleições de 2018, em que os brasileiros escolherão deputados
estaduais e federais, senadores e governadores de seus estados, bem como a autoridade principal da
nação, o presidente da República, para os próximos quatro anos, os pastores e líderes cristãos
conclamam para que a Igreja de Cristo no Brasil coloque-se em intercessão constante pelo País nas
próximas semanas, até o fim dos pleitos em segundo turno, em jejum e oração, pedindo para que a
Santíssima Trindade, por misericórdia, ouça as nossas preces e venha a atender os seguintes pedidos:
1. Que o SENHOR, o Deus Triúno, conduza em suas campanhas os candidatos honestos, bem-intencionados,
comprometidos com a transparência e a moralidade, com princípios virtuosos de vida em sociedade e com uma
visão cristã de mundo, a fim de que estes consigam ser eleitos aos cargos a que concorrem;
2. Que o SENHOR, o Deus Triúno, mude o coração daqueles que estão dispostos a votar em candidatos
envolvidos em casos de corrupção, nem permita que estes sejam eleitos;
3. Que o SENHOR, o Deus Triúno, refreie a representação de ideologias anticristãs em nossos parlamentos
estaduais e no Congresso Nacional;
4. Que o SENHOR, o Deus Triúno, frustre toda a tentativa de fraude no sistema eleitoral;
5. Que o SENHOR, o Deus Triúno, não permita mais confusão e outros atos de violência, a fim de que
essas eleições sejam concluídas pacificamente;
6. Que o Senhor, o Deus Triúno, por meio da obra santificadora do Espírito Santo, traga um verdadeiro
avivamento à sua Igreja no Brasil, provocando um grande e duradouro impacto cultural, moral e social,
por meio de homens e mulheres que produzam frutos dignos de arrependimento.
ALGUMAS RECOMENDAÇÕES:
a) Para a escolha de candidato, recomenda-se conhecer bem o seu caráter, ideias e a ideologia do partido;
b) Apoie propostas que defendam a dignidade do ser humano e a vida em qualquer circunstância,
desde sua concepção no ventre materno;
c) Rejeite candidatos com ênfases intervencionistas na esfera familiar, educacional, eclesiástica e artística;
d) Repudie qualquer ideologia que se oponha aos princípios do Reino de Deus, isto é, com a mensagem
bíblica;
e) Apoie candidatos que expressam compreender a função primordial do Estado em prover e promover
justiça e segurança para seus cidadãos;
f) Por fim, ao indicar um candidato para amigos e familiares, faça-o com respeito às opiniões diferentes
da sua, lembrando que, apesar de você acreditar na pessoa para quem está dando e pedindo voto,
como cristãos, nossa esperança última de sociedade perfeita deve estar na consumação dos séculos,
quando Jesus voltará para reinar com cetro de justiça.
Após as eleições, ore em favor dos candidatos eleitos, para que cumpram seus mandatos com
sabedoria e pelo bem da nação, lembrando-nos, oportunamente, das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo:
“Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em
favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que
vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito” (1Timóteo 2.1-2).
Que o SENHOR, nosso Deus, olhe com graça e misericórdia para o Brasil! Amém.

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM —19. DOMINGO - ANO B

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“Pai Querido...Nesta manhã...
Queremos louvar-Te pelo ar que respiramos e
que nos traz vida,
Queremos louvar-Te pelas Tuas misericórdias
que se renovaram,
Queremos louvar-Te pelo Teu Espírito que nos
orienta e
Que nos ensina a ser livres como as crianças,
Queremos louvar-Te pela Tua graça que nos
reúne em comunidade,
como Teu povo e como irmãos,
Queremos louvar-Te porque só Tú tens a
Palavra de Vida
E nós confiamos em Ti. Amém!”
CÂNTICO “ELE É EXALTADO” [TD 128]
Ele é exaltado,
O Rei exaltado nos céus
Eu O louvarei
Ele é exaltado,
Pra sempre exaltado
O Seu nome louvarei
Ele é o Senhor
Sua verdade vai sempre reinar
Terra e céus
Glorificam seu Santo nome
Ele é exaltado,
O Rei é exaltado nos céus
ORAÇÃO E SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA SALMO 95: 1 A 7B
D - Vinde, cantemos ao SENHOR, com júbilo,
celebremos o Rochedo da nossa salvação.
Saiamos ao seu encontro, com ações de graças,
vitoriemo-lo com salmos.
C - Porque o SENHOR é o Deus supremo e o
grande Rei acima de todos os deuses. Nas
suas mãos estão as profundezas da terra, e
as alturas dos montes lhe pertencem.
D - Dele é o mar, pois ele o fez; obra de suas mãos, os
continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos;
ajoelhemos diante do SENHOR, que nos criou.
C - Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto
e ovelhas de sua mão.

HINO - “UM HINO AO SENHOR” [TD 108]
As grutas, as rochas imensas,
Dos mundos o grande esplendor,
proclamam bem alto, constantes
Um hino ao teu Nome, Senhor!
Nos céus e no mar e na terra,
Nos bosques, nos prados em flor,
No fragoso alcantil, na amplitude celeste,
Um hino ressoa ao Senhor!
Nos céus, as estrelas brilhantes,
Dos mares o grande fragor,
E as brisas entoam, ridentes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
As aves alegres, na mata,
Por entre as ramagens em flor,
Exultam em coro, cantando
Um hino ao teu Nome, Senhor!
E tu, pecador que vagueias,
Que fazes ao teu Criador?
Não achas momento em que cantes
Um hino de glória ao Senhor!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA SALMO 66: 16 A 20
Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e
vos contarei o que tem ele feito por minha
alma. A ele clamei com a boca, com a língua o
exaltei. Se eu no coração contemplara a
vaidade, o Senhor não me teria ouvido.
Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem
atendido a voz da oração. Bendito seja Deus,
que não me rejeita a oração, nem aparta de
mim a sua graça.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
CÂNTICO – “NÃO TENHA SOBRE TI” [TD 235]
Não tenha sobre ti, um só cuidado,
Qualquer que seja.
Pois um, somente um,
seria muito para ti.
É Meu, somente Meu, todo trabalho
E o teu trabalho é descansar em Mim.

Não temas quando, enfim,
Tiveres que tomar decisão.
Entrega tudo a Mim.
Confia de todo coração.
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA BÍBLICA CONJUNTA - SALMO 92: 1 A 5
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 a solenidade
da harpa. Pois me alegraste, SENHOR, com
os teus feitos; exultarei nas obras das tuas
mãos. Quão grandes, SENHOR, são as tuas
obras! Os teus pensamentos, que profundos!
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CÂNTICOS: GRUPO DE LOUVOR
ORAÇÃO DE LOUVOR E GRATIDÃO
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
PÓSLUDIO

CULTO NOTURNO
Nosso Culto da Noite acontece quinzenalmente aos domingos, e o próximo será hoje, dia 16 às 19h.
ENSAIO CORAL IPBUT
Terça-feira, dia 18 de setembro as 20h30 - Aprenda a cantar ou aprimore seu canto. Não é necessário
fazer inscrição e a participação é gratuita.

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).

143A. SEXTA FILOSÓFICA
28/09 - a partir das 19h - Tema: Gerações Brasileiras - Nosso Passado, Presente e Futuro
Palestrante - Volney Faustini
Momento musical - Miriam Carpinetti - órgão

AGENDA DE EVENTOS - SETEMBRO

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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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.
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.

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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