Igreja Presbiteriana do Butantã

ESCALAS

19 DE NOVEMBRO DE 2017 — ANO XVII — NO 1096

Hoje [19/11/2017]

Próximo Domingo [26/11/2017]

CULTO MATUTINO

Rev. Marcelo Smargiasse

Rev. Ademir Aguiar

JUNTA DIACONAL

Daniel, Letícia, André

Maria do Rosário, Plácido, Thiago

Enilde

Marcos Ribeiro

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

Profetas menores

SALA VERDE
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Meu filho morreu

SALA AZUL

Aline Moojen

Profetas menores
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Débora

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

TER O FIM DIANTE DOS OLHOS
Johan Konings

Os últimos domingos do ano litúrgico nos convidam a viver com o fim diante dos
olhos. Mas quem vive pensando no céu não arrisca esquecer a terra?
Na carta de Paulo aos tessalonicenses (1Tessalonicenses 5,1–6), o apóstolo nos
lembra do ensinamento de Cristo, dizendo que a parusia (a segunda vinda de Cristo)
vem de improviso, como um ladrão de noite. Por isso, devemos viver vigiando. O que
esse vigiar implica aparece na parábola dos talentos (Mateus 25,14–30): não enterrar
nosso talento, mas fazer frutificar aquilo que Cristo nos confiou para o tempo de sua
ausência física. Assim seremos semelhantes à boa dona de casa que cuida
incansavelmente de sua família (Provérbios 31,10–13.19s.30s).
Cristo não tem hora marcada para nos visitar; o que importa é que ele nos
encontre empenhados naquilo que ele nos confiou, e consagrou com o dom da
própria vida: o amor fraterno a reinar entre nós. Pois essa é a “causa” pela qual Jesus
deu sua vida. Os “talentos” de que fala o evangelho — as quantias de ouro confiadas
a cada um — são uma imagem da “causa” do Cristo e do Reino. Devemos fazer
render, e não enterrar, a porção da obra da salvação que Cristo nos confia. Essa
porção é diferente para cada um, mas sempre exige de nós uma participação ativa na
obra do amor de Deus, que Jesus nos confiou. A participação permanente na obra do
amor que Cristo implantou é a única preparação válida para sua nova vinda.
Entendendo-se assim, “pensar no céu” e pensar no Cristo que vem não vão ser
causa de alienação e de desinteresse pela terra, nem fuga de responsabilidade. Pelo
contrário, vão produzir uma atenção constante — o contrário daquela mentalidade de
loteria dos que passam a vida sem se empenhar por nada, pretendendo “jogar na
hora certa”. (Será por isso que muitos querem saber a data?)
Pensar no céu com realismo é viver cada dia como se fosse o último. Cristo deve
nos encontrar empenhados em sua causa, que é o amor eficaz para com os irmãos
seus e nossos, filhos do mesmo Pai. Então, cada momento recebe um valor de
eternidade. Quem sabe, haverá por aí uma saída para um problema que ataca a
muitos em nosso tempo: o sem-sentido da vida?

LITURGIA

VIGÉSIMO OITAVO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [DIRIGENTE]
Aleluia!
Louvai o nome do Senhor,
louvai, servos do Senhor!
Vós que servis na casa do Senhor,
nos átrios da casa do nosso Deus.
Louvai ao Senhor, pois o Senhor é bom,
tocai ao seu nome, pois ele é agradável.
[SALMO 135,1-3 — BJ]

HINO 66 — “DOXOLOGIA” [EM RESPOSTA, EM PÉ]
A Deus, supremo Benfeitor,
Celestes hostes entoai;
Vós homens dai também louvor
E o Deus triúno celebrai.
LEITURA [UNÍSSONO]
O meu coração se regozija no SENHOR,
a minha força está exaltada no SENHOR;
a minha boca se ri dos meus inimigos,
porquanto me alegro na tua salvação.
Não há santo como o SENHOR;
porque não há outro além de ti;
e Rocha não há, nenhuma, como o nosso Deus.
[1SAMUEL 2,1S]

CÂNTICO 258— “QUEM É DEUS ACIMA DO SENHOR”
Quem é deus acima do Senhor ?
E quem é rocha como nosso Deus ?
É força e proteção.
Ele é a torre de libertação
Pra quem confia no Senhor.
Me treina pra lutar,
Me mostra onde devo eu andar.
Glórias ao nome do Senhor!
ORAÇÃO [SILENCIOSA, ASSENTADOS]
LEITURA [DIRIGENTE]
Tem piedade de mim, Senhor,
Tu que és o amor fiel!
Por tua bondade imensa
Apaga a minha culpa,
Apaga a minha culpa.
Lava toda a minha iniquidade.

Só tu, Senhor, podes purificar-me
dos meus pecados.
Tem piedade de mim, Senhor! [“KYRIE” — LUIZA CRUZ]
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
HINO 111 — “TU ÉS FIEL, SENHOR” [E1/E3]
Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
Pleno poder a teus filhos darás;
Nunca mudaste, Tu nunca faltaste,
Tal como eras Tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Teu grande amor me sustenta e me guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Pleno perdão Tu dás! paz, segurança;
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, ó que doce esperança,
Eu gozarei do teu rico favor.
LEITURA
Tu rompes o ciclo de guerras,
e , assim, podemos ser enriquecidos com tua paz;
Tu despedaças o poder da violência
e, assim, podemos nos libertar de nossos temores;
Tu plantas tuas palavras de esperança em nós,
gravando em nossos corações: “Tu és meu!”.
Tu nos dás a palavra de que precisamos
e, assim, podemos viver em tua graça,
Ó Deus da Criação.
Tu espontaneamente te tornaste um de nós
e, assim, pudemos ser libertos de nossos pecados;
Tu nos tomas pela mão
para nos tirar de nossas dúvidas;
Tu nos dás as palavras de que precisamos
e, assim, podemos seguir compartilhando
tua boa-nova de vida,
sendo amigos dos necessitados.
Tu nos conduzes em segurança
quando as águas cercam os nossos pés;
Tu nos cercas com serenidade
quando dúvidas nos atormentam;
Tu nos dás as palavras de que precisamos
quando caminhamos por caminhos tortuosos,
Ó Espírito de Santidade.

Deus único em comunhão e em santidade,
Tu nos dás as palavras de que precisamos
para orar como Jesus nos ensinou,
dizendo... [THOM M. SHUMAN]
ORAÇÃO DOMINICAL [TODOS, EM PÉ]
CÂNTICO 140 — “MAGNIFIQUEMOS”
Magnifiquemos ao Senhor,
Ao Rei que é digno de louvor!
Excelso, supremo, mui digno de louvor.
Excelso, supremo, mui digno de louvor.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
DEDICAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS
ORAÇÃO [GRATIDÃO E DEDICAÇÃO]
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MATEUS 25,14–30
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA DO SENHOR
LEITURA [PARA A CELEBRAÇÃO DO PÃO]
Deus, alimento dos pobres;
Cristo, nosso pão,
dá-nos o sabor do pão fresquinho
da mesa de tua Criação;
pão recém-saído
do forno de teu coração,
alimento que nos conforta e nos nutre.
Um pão fraterno que nos faz humanos
de mãos dadas,
trabalhando, compartilhando.
Um pão quentinho que nos torna uma família;
sacramento de teu corpo,
teu povo ferido. [PSALMS FOR LIFE AND PEACE]

VISITANTES

CÂNTICO — “EM AMOR POR MIM” [VPC]
Este é o meu corpo partido por ti;
Traz salvação e dá a paz.
Toma e come,
E quando fizeres, faze-o em amor por mim.
Este é meu sangue vertido por ti;
Traz o perdão e liberdade.
Toma e bebe,
E quando fizeres, faze-o em amor por mim.
LEITURA [PARA CELEBRAÇÃO DO VINHO]
Jesus Cristo,
vinho para nossa sede de plenitude,
serve-nos teus sacramentos,
primeiros frutos do Reino,
nostalgia de nossa alma.
Que a cor viva do vinho,
lembrança da vida de Cristo,
reviva as esperanças de nossa fé
para que o dia a dia nos seja plena harmonia.
Por Jesus, nosso Senhor e irmão mais velho.
Amém. [LUIZ C. RAMOS, ADPT]
ORAÇÃO FINAL
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
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
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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.
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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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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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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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