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JUNTA DIACONAL

Daniel, Letícia Wolf
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Enilde
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MÚSICA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ

Cristina Salomão

JOVENS

Paulo Salomão

EXTRAORDINÁRIO
FESTAS JUDAICAS ATRAVÉS DA HISTÓRIA
CARTA A FILEMON

SALA DA GENTE Ricardo e Christiane

CRESCIMENTO DA IGREJA

SALA COLORIDA Aline

A PARÁBOLA DO HOMEM EGOÍSTA

SALA VERDE

Beatriz

A PARÁBOLA DO HOMEM EGOÍSTA

SALA AZUL

Lara

CULTO INFANTIL

Débora

A VIDA DE JESUS
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Gabriela Smargiasse
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Thalita A. de Aragão
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Cristina Salomão
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Daniela e Craig
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Equipe Pastoral:
Rev. Ademir Aguiar
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

FAZENDO A DIFERENÇA
Rev. Ademir Aguiar [adaptado e transcrito]
Tenho pensado em como a igreja tem realizado o seu papel e como isso faz diferença
nesta época em que vivemos. Nosso país tem passado por dificuldades nas mais diversas áreas e
não se percebe qualquer motivação, por parte da igreja, para posicionar-se diante deles, fazendo
qualquer diferença que seja.
Quando olho para as Escrituras, vejo alguns personagens que faziam diferença onde
estavam, porque andavam com Deus. Certa vez, Deus disse a Abraão: “ande na minha presença e
sê perfeito”, sem dúvida prevendo a diferença que o seu servo faria como “amigo de Deus” em meio
a um mundo pagão e distante d’Ele. Séculos mais tarde, Paulo convocou o jovem Timóteo para
fazer diferença nos tempos difíceis que marcariam os últimos dias, com o famoso: “tu, porém”, que
indicava tanto a fidelidade de Timóteo até ali (“tens seguido de perto o meu ensino, procedimento,
propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança”) como o desafiava à perseverança (“permaneça
naquilo que aprendeste e de que foste inteirado”); o que o apóstolo traduziu em termos práticos:
“exercita-se pessoalmente na piedade”.
José é outro exemplo do bom testemunho que leva outros a perceberem que “o Senhor é
conosco”. Tudo em que José colocava a mão prosperava, o que o fez benquisto como escravo e
depois mordomo da casa de Potifar, e, mesmo condenado injustamente, ainda prosperava na
masmorra junto a outros presos, chamando a atenção do carcereiro e dos demais. Mais tarde,
diante do discernimento sobrenatural que lhe foi dado, o Faraó não pode encontrar outro homem
mais sábio do que ele para governar o Egito: “acharíamos, porventura, homem como este, em que
há o Espirito de Deus”.
Não posso deixar de mencionar a diferença que fazemos por andarmos com Deus e,
antes disso, por Deus andar conosco. Conforme o livro dos reis de Israel, Eliseu passava pela
residência de um casal que hospedava; após algumas visitas, a esposa resolveu construir um quarto
para ele e o motivo expresso por ela é o que nos interessa quanto ao nosso tema: “vejo que este
que passa por aqui é santo homem de Deus”. O que ela percebeu, sem duvida, foi o temor e a
piedade do profeta e não deixou de honrá-lo e se alegrar com sua presença.
Finalmente, destaca-se nos primeiros discípulos de Jesus o impacto transformador da
presença do Mestre com eles. As autoridades judaicas, ao verem homens de cultura comum falarem
com tanta intrepidez, não puderam deixar de reconhecer: “estes homens estiveram com Jesus”.
Diante desta confirmação escriturística de muitos com quem Deus esteve e da diferença
que fizeram por conta da “Presença”, precisamos refletir sobre o tipo de testemunho que temos dado
e se aqueles que nos conhecem, mais próximos ou distantes, com quem nos encontramos ou que
nos veem, percebem que “o Senhor é conosco” e se nossa existência e caminhada são definidas
pela graça e pelo poder D’Ele.
Aprouve a Deus conscientizar-nos de que, antes de qualquer coisa grandiosa aos olhos
humanos, cada um desses personagens foi diferente e fez diferença porque “Deus era com eles”.
Viveram e foram sustentados por sua confiança dependente no Todo-Poderoso e assim deram “bom
testemunho por sua fé”. Que sejamos servos, que façamos diferença, mas antes de tudo, que
busquemos a presença de Deus em nossas vidas, vivendo plenamente a Sua vontade. E que Ele
nos abençoe!

LITURGIA

CULTO DOMINICAL MATUTINO - TEMPO COMUM - ANO B

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
Vem, Ó Deus caminhar com o teu povo, pois
Tú somente é a nossa força e glória, Em Ti
nós colocamos a nossa confiança.
Vem, Ó Deus caminhar atrás de nós, ao
nosso lado, à nossa frente, pois tu somente és
nossa proteção, companhia e direção.
Em Ti, nós colocamos a nossa confiança.
Ajuda-nos a louvar-te e a adorar-te.
Em nome de Jesus. Amém!”
ORAÇÃO E SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA BÍBLICA - SALMO 104: 24-35
D - Que variedade, SENHOR, nas tuas obras!
Todas com sabedoria as fizeste; cheia está
a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto,
imenso, no qual se movem seres sem conta,
animais pequenos e grandes. Por ele transitam
os navios e o monstro marinho que formaste
para nele folgar.
C - Todos esperam de ti que lhes dês de comer
a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem;
se abres a mão, eles se fartam de bens.
Se ocultas o rosto, eles se perturbam; se
lhes cortas a respiração, morrem e voltam
ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são
criados, e, assim, renovas a face da terra.
D - A glória do SENHOR seja para sempre!
Exulte o SENHOR por suas obras! Com só
olhar para a terra, ele a faz tremer; toca as
montanhas, e elas fumegam.
C - Cantarei ao SENHOR enquanto eu viver;
cantarei louvores ao meu Deus durante a
minha vida. Seja-lhe agradável a minha
meditação; eu me alegrarei no SENHOR.
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR! Aleluia!
HINO - “LOUVOR AO TRINO DEUS” [TD 72]
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Cantam de manhã nossas vozes com ardor
Santo! Santo! Bom e Verdadeiro!
És Deus Triuno, Excelso Criador!

Santo! Santo! Santo! Todos os remidos!
Juntos com os anjos, Proclamam Teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras e sempre és E hás de ser Senhor.
Santo! Santo! Santo! Nós os pecadores!
Não podemos ver, Tua Glória sem temor!
Tu somente és Santo! Só Tu és perfeito!
Deus soberano, Imenso em Teu amor!

C ONSAGRAÇÃO DOS D ÍZIMOS
(DURANTE OS CÂNTICOS)

E

O FERTAS

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

Santo! Santo! Santo! Deus onipotente!
Tuas obras louvam Teu Nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triuno, Excelso Criador!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
LEITURA SALMO 116:1-9
D - Amo o SENHOR, porque ele ouve a minha
voz e as minhas súplicas. Porque inclinou
para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei
enquanto eu viver.
C - Laços de morte me cercaram, e angústias
do inferno se apoderaram de mim; caí em
tribulação e tristeza.
D - Então, invoquei o nome do SENHOR: ó
SENHOR, livra-me a alma.
C - Compassivo e justo é o SENHOR; o nosso
Deus é misericordioso. O SENHOR vela
pelos simples; achava-me prostrado, e ele
me salvou.
D - Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o
SENHOR tem sido generoso para contigo.
C - Pois livraste da morte a minha alma, das
lágrimas, os meus olhos, da queda, os
meus pés. Andarei na presença do SENHOR,
na terra dos viventes.

ALMOÇO

DA COPA
HOJE, Após a EBD, faremos um almoço nos preparando para assistir ao jogo Brasil x Suiça ás 15h.
Participe desse momento!

MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA

141A. SEXTA FILOSÓFICA

ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO

29/06 - 19 h - "Relação ser humano - máquina. Conflito criador - criatura.”
Palestrante: Paulo Urbano Avila. Momento musical: Pedro Romanello, violão.

LEITURA CONJUNTA SALMO 117
“Louvai ao SENHOR, vós todos os gentios,
louvai-o, todos os povos. Porque mui grande é
a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade
do SENHOR subsiste para sempre. Aleluia!”

VISITANTES

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!

PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde);
Jonas (irmão do Jarbas) (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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CAMPANHA NOVA IPBUT

CAMPANHA NOVA IPBUT

Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde);
Jonas (irmão do Jarbas) (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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