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

UBUNTU
Rev. Ademir Aguiar [adaptado e transcrito]
Há algum tempo atrás tinha recebido um WhatsApp sobre este acontecimento. Gostei, mas,
como tantos outros, enviei para um arquivo que caiu no esquecimento. Na semana passada ele
reapareceu e quando o recebi, percebi que ele tem muito a ver com o momento que nossa igreja está
passando. Por isso compartilho com os irmãos.
“Um antropólogo estudou por um tempo os usos e costumes da tribo Ubuntu e, ao terminar
seu trabalho, enquanto esperava pelo transporte até o aeroporto, propôs uma brincadeira para as
crianças. Colocou uma porção de balas e doces num cesto e deixou debaixo de uma árvore. Então
chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse “já!”, elas deveriam correr até o cesto, e
aquela que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro.
As crianças se posicionaram atrás da linha que ele desenhou no chão e quando ele disse
“Já!”, todas elas se deram as mãos e correram em direção ao cesto. Chegando lá, começaram a
distribuir os doces entre si, e todas comeram felizes. O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou
porque elas tinham ido todas juntas se apenas uma poderia ter ficado com tudo. Elas simplesmente
responderam: “UBUNTU, tio. Como um de nós poderia estar feliz se os outros estivessem tristes?”.
Ele ficou desconcertado! Estudou a tribo durante meses, e não havia compreendido a
essência daquele povo. UBUNTU significa: “Sou quem sou, porque somos todos nós!”. Perceba o
detalhe: “porque SOMOS”, não “porque sou”, “porque tenho” ou “porque temos”.
Pessoas foram criadas para relacionar-se, amar e ser amadas; já as coisas existem para
serem usadas. Infelizmente, vivemos um tempo onde as coisas estão sendo amadas e as pessoas
usadas, para que poucos consigam ter cada vez mais.
E este sentimento de conquistar coisas ou posições a qualquer preço, de chegar sempre na
frente dos outros, de querer cada vez mais para si mesmo, de preocupar-se apenas com sua própria
vida e de querer ganhar sozinho, estabelece um clima de competição onde deveria haver colaboração,
fazendo com que o “eu” seja mais importante que o “nós”, que o julgamento sobreponha a empatia, e
que o resultado individual seja mais importante que o coletivo.
E por falar em “individual”, há uma grande diferença entre individualismo e individualidade.
O Individualismo está ancorado na incapacidade de aprender com os outros, na carência de
solidariedade, e no desejo de atender aos próprios interesses, deixando de lado as necessidades dos
outros. Já a individualidade, por sua vez, está ancorada na autoconfiança, na determinação, na
capacidade de escolha, e na vontade de contribuir com seus dons e talentos individuais para que o
resultado de todos os que estão à sua volta seja cada vez melhor.
A igreja cumprirá o seu papel e sua missão, atingirá seu máximo potencial de entrega,
estabelecerá um clima de respeito e colaboração, perceberá que juntos são muito mais fortes do que
separados e, consequentemente, entregará os melhores resultados, quando seus membros estiverem
dispostos a colocar seus dons, talentos, habilidades, inteligência, conhecimento e atitudes, enfim, sua
individualidade, a serviço do bem estar coletivo, afinal, como um de nós pode estar feliz se os outros
estiverem tristes?
Devemos amar o próximo como somos amados por Deus. UBUNTU PARA VOCÊ e tenha
uma boa semana!

LITURGIA

DÉCIMO QUINTO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“Amado Deus! Que nós transbordemos do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda a
sabedoria e entendimento espiritual; a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro
agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que não
somente nesta manhã, mas a cada momento de nossa vida reflitamos o Teu amor e a Tua graça
diante deste mundo criado por Ti. Que cumpramos a vocação para a qual Tu nos chamastes. É em
Teu nome que oramos. Amém! ”
CÂNTICO “GRANDE É O SENHOR” [TD 90]
Grande é o Senhor, E mui digno de louvor
Na cidade do nosso Deus, Seu Santo monte
Alegria de toda terra
Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória
Que nos ajuda contra o inimigo
Por isso diante Dele nos prostramos
Queremos o Teu Nome engrandecer
E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas
Confiamos em Teu infinito amor
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e céus
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA UNÍSSONA EFÉSIOS 3:20 E 21
Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou
pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todo o sempre. Amém!
HINO - “LOUVOR AO TRINO DEUS” [TD 72]
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente
Cantam de manhã, nossas vozes com ardor.
Santo! Santo! Santo! Bom e Verdadeiro!
És Deus Triúno, 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 tremor
Tu somente és Santo! Só tu és perfeito
Deus soberano, imenso em teu amor!
Santo! Santo! Santo! Deus onipotente
Tuas obras louvam teu nome com fervor
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, excelso Criador!

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
LEITURA: JEREMIAS 29:11 A 14A
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; pensamentos de
paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e
eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E
serei achado de vós, diz o SENHOR.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA
CÂNTICO “VEM DERRAMA A PAZ” [TD 117]
Vem derrama a paz,
Vem derrama as bençãos
Sobre este povo que se chama povo Teu
Dá-nos teu amor,
Dá-nos tua força,
Pra que tentações não venham a nos desviar.
E a glória seja dada a Ti,
pelo que tens feito,
pelo que tens sido,
Pelo que farás em nós!
Pelo que farás em nós!
ENTREGA DOS DÍZIMOS E OFERTAS
ORAÇÃO DE LOUVOR E GRATIDÃO
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA
MENSAGEM — REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
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
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. Blanca [saúde]; Dona
Adélia [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [saúde], Miguel (sobrinho de Bia e Rafa)
[saúde]; Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Amanda e família [luto];
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!

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!

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL
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!

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!

DÍZIMOS E OFERTAS II
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ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
No próximo domingo, dia 27 de agosto, realizaremos em nossa igreja o nosso tradicional Almoço de
Confraternização após a Escola Dominical, em comemoração aos 19 anos de aniversário de nossa igreja.
Mais informações sobre este almoço no Culto Matutino. Contamos com a participação de todos os irmãos!

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.
No próximo domingo, dia 27 de agosto, realizaremos em nossa igreja o nosso tradicional Almoço de
Confraternização após a Escola Dominical, em comemoração aos 19 anos de aniversário de nossa igreja.
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ENCONTRO DE CASAIS - CINE PIZZA
No próximo sábado, dia 26 de agosto, às 19 horas, realizaremos em nossa igreja mais um Encontro de
Casais, realizando um Cine Pizza. Convidamos todos os casais da igreja e também convidem casais
amigos para este encontro. Será um momento de edificação para os participantes. Mais informações
sobre este encontro no Culto Matutino. Contamos com a participação dos casais!
134A SEXTA FILOSÓFICA
Dia 25 de agosto, a partir das 19h, acontece a 134a Sexta Filosófica com o tema Empregabilidade
hoje, e o palestrante convidado é nosso irmão Marcos Ribeiro. 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.

NOSSA MISSÃO

Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de
Jesus Cristo.
NOSSO PROPÓSITO
Somos uma igreja aberta a todo tempo, pronta para o diálogo e para o acolhimento
de 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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