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CULTO MATUTINO

Rev. Ademir Aguiar

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Daniel, Letícia, Wolf

Maria do Rosário, Plácido, Thiago

Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto,
cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. [Deuteronômio 32: 10]

Enilde

Marcos Ribeiro

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 RESSURREIÇÃO DA FILHA DE JAIRO

SALA VERDE

Beatriz

A RESSURREIÇÃO DA FILHA DE JAIRO

SALA AZUL

Lara

CULTO INFANTIL

Débora

A VIDA DE JESUS

ANIVERSARIANTES DE MAIO
01/05

Glaucia L. Salomão

24/05

Maria Camila Montes

02/05

Luiza Q. Araújo

27/05

Enilde Borges Costa

10/05

Antonio Nilton Moura

10/05

Gabriel Cardoso

20/05

Thales C. Bini

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 20h

Rev. Ademir Aguiar
O Senhor, que nos coloca nessa terra deserta, sabe exatamente de que experiência
de deserto nós precisamos. Ele conhece o lugar em que as distrações da vida serão
silenciadas e nós poderemos ouvir a Sua voz. A “sua região onde viviam animais ferozes”,
talvez seja bem diferente da minha. Deus conhece cada um de nós e os recônditos do nosso
coração. Ele compreende o que será necessário para livrar-nos das muletas que nos impedem
de correr segundo a sua vontade e dos ruídos que não nos deixam ouvir suas palavras de
conselho e terno amor. Ele sabe como examinar nosso currículo nessa escola do deserto,
formando qualidades de caráter em nossa vida que não poderíamos obter de outra maneira.
O isolamento sempre faz parte deste deserto. Uma vez que Deus encontra o deserto
de que nós precisamos, Ele, nos faz descer do ônibus e continuar a vigem. Pelo menos as
coisas parecem assim. Nosso sentimento imediato é: Deus foi embora! Onde Ele está? Ele nos
deixou nesse lugar. Em meio a essa penosa experiência, descobrimos que não podemos mais
fazer as coisas que antes nos eram permitidas. O medo se instala. Dizemos a nós mesmos. Fui
esquecido!
Mas por que Deus nos guia por lugares desertos, para lugares solitários? Isso
acontece para que Ele possa nos tornar humildes, nos testar e revelar o verdadeiro estado do
nosso coração. Não para que Deus possa nos conhecer, mas para que nós possamos vir a nos
conhecermos. Não há nada como o deserto para ajudar-nos a conhecer nosso eu verdadeiro.
Quando todos os enfeites, as máscaras e os trajes falsos são removidos, nós começamos a ver
uma identidade verdadeira – um rosto que não aparecia há tantos anos.
É isso que Ele faz nas viagens no deserto da nossa vida. Ele vai tornar-nos humilde e
vai nos mostrar nossos pontos fortes e fracos. Vai ajudar-nos a descobrir a nós mesmo como
nunca conseguimos antes. Deus jamais nos põe na fornalha ardente do deserto para nos
destruir. Ele quer nos refinar. Em meio a esse ermo solitário povoado de uivos, expostos ao
processo do tempo, a areia penetra por entre a ferrugem e a corrosão, e, nos tornamos
ferramenta útil nas mãos dEle.
O quebrantamento leva-nos a sermos achados por um Deus Santo. O
quebrantamento leva-nos a ver o milagre de ter contato com o Deus dos milagres. O fracasso
de agirmos por nós mesmos é agora colocado diante daquele que pode tirar o nosso pecado e
restaurar-nos para agir como Deus quer.
Quando o deserto chegar estejamos preparados para ouvir a voz de Deus e aprender
dEle que é manso de coração. Oremos pedindo que o Deus de bondade e misericórdia, ajudenos a vencer nossas próprias dificuldades, superar nossos defeitos, e vencer as adversidades,
e superar os vários desertos da nossa vida. Que Ele nos fortaleça nesta caminhada!

LITURGIA
PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“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!”
CÂNTICO – “HÁ UM DOCE ESPÍRITO AQUI” [TD 58]
Há um doce Espírito aqui
E eu sei que é o Espírito de Deus;
Já podemos todos perceber
A presença de Jesus, o Salvador.
Doce presença, presença santa,
Vem sobre nós,
Enchendo-nos do Teu poder!
Te adoraremos por Tua presença aqui
E que renovará os nossos corações;
Louvado seja o Senhor!
Se te achas salvo e, ao invés,
Estás débil, oprimido e sem vigor,
Rende-te à presença de Jesus
E o Espírito te encherá de amor.
ORAÇÃO E SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA BÍBLICA - SALMO 100
D - Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as
terras. Servi ao SENHOR com alegria,
apresentai-vos diante dele com cântico.
C - Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele
quem nos fez, e dele somos; somos o seu
povo e rebanho do seu pastoreio.
D - Entrai por suas portas com ações de
graças e nos seus átrios, com hinos de
louvor; rendei-lhe graças
e bendizei-lhe o nome.
C - Porque o SENHOR é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e, de
geração em geração, a sua fidelidade.

CULTO DOMINICAL MATUTINO — ANO B
HINO - “VEM ESPÍRITO DIVINO” [TD 56]
Vem, Espírito divino,
Grande ensinador,
Vem, revela às nossas almas
Cristo, o Salvador!
Santo Espírito
Ouve, com favor!
Em poder e graça insigne,
Mostra o teu amor!
Vem, destrói os alicerces
Do viver falaz,
Aos errados concedendo
Salvação e paz!
Vem, reveste a tua Igreja
De energia e luz;
Vem, atrai os pecadores
Ao Senhor Jesus!
Maravilhas grandiosas
Outros povos têm;
Bênçãos venham, semelhantes,
Sobre nós também!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA ISAÍAS 61
O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim,
porque o SENHOR me ungiu para pregar
boas-novas aos quebrantados, enviou-me a
curar os quebrantados de coração, a
proclamar libertação aos cativos e a pôr em
liberdade os algemados; a apregoar o ano
aceitável do SENHOR; a consolar todos os
que choram
E a pôr sobre os que em Sião estão de luto
uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria,
em vez de pranto, veste de louvor, em vez de
espírito angustiado; a fim de que se chamem
carvalhos de justiça, plantados pelo SENHOR
para a sua glória.
Mas vós sereis chamados sacerdotes do
SENHOR, e vos chamarão ministros de nosso
Deus; comereis as riquezas das nações e na
sua glória vos gloriareis.

Porque eu, o SENHOR, amo o juízo e odeio a
iniquidade; dar-lhes-ei fielmente a sua
recompensa e com eles farei aliança eterna. A
sua posteridade será conhecida entre as
nações, os seus descendentes, no meio dos
povos; todos quantos os virem os reconhecerão
como família bendita do SENHOR.
Regozijar-me-ei muito no SENHOR, a minha
alma se alegra no meu Deus; porque me
cobriu de vestes de salvação e me envolveu
com o manto de justiça,
Porque, como a terra produz os seus renovos,
e como o jardim faz brotar o que nele se
semeia, assim o SENHOR Deus fará brotar a
justiça e o louvor perante todas as nações.
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO - “ESPÍRITO DO TRINO DEUS” [TD 52]
Espirito do Trino Deus
Opera em nós
Espirito do Trino Deus
Opera em nós
Quebranta-nos, Consola-nos
Transforma-nos, Transborda-nos
Espirito do Trino Deus
Opera em nós.
ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO

LEITURA CONJUNTA - SALMO 145: 1 A 7
Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu
nome para todo o sempre. Todos os dias te
bendirei e louvarei o teu nome para todo o
sempre.
Grande é o SENHOR e mui digno de ser
louvado; a sua grandeza é insondável. Uma
geração louvará a outra geração as tuas
obras e anunciará os teus poderosos feitos.
Meditarei no glorioso esplendor da tua
majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á
do poder dos teus feitos tremendos, e
contarei a tua grandeza.
Divulgarão a memória de tua muita bondade e
com júbilo celebrarão a tua justiça.
CONSAGRAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS [DURANTE
OS CÂNTICOS]
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

CLASSE PRIMEIROS PASSOS
No primeiro domingo do mês de junho, dia 03/06/2018, iniciaremos a classe de Escola Dominical
“Primeiros Passos” para aqueles irmãos que quiserem fazer a sua profissão de fé ou se tornarem
membros de nossa igreja. As inscrições deverão ser feitas com o reverendo Ademir! Participe desta
classe.

140A. SEXTA FILOSÓFICA
25/05 - 19h - Tema: Reforma Brasil - Movimento apartidário por uma reforma política de
verdade. Palestrantes: Volney Faustini e Clóvis de Gouvea Franco

20A. FEIJOADA DA IPBUT

26/05 - em Atibaia - saída da IPBut as 9h - Confirmações de presença com Regilene até hoje,
dia 20/05

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];
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

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. As arrecadações serão
encaminhadas para os necessitados, em recuperação da Cracolândia. Colaborem!
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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];
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.

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.

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!
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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buscando mensurar o volume de contribuição que receberemos.

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!
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!

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 - 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.

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 - 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.

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.

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.

