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POR QUE DEUS NÃO NOS DEIXA VER O QUE ELE VÊ?

CULTO MATUTINO

Rev. Ademir Aguiar

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Daniel, Letícia, André

Maria do Rosário, Plácido, Thyago

Enilde

Marcos Ribeiro

“Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua
altura, porque o rejeitei; porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o
exterior, porém o Senhor, o coração”
I Samuel 16.7

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ
JOVENS

Ademir Aguiar

Dimensões sociais da fé do A.T.
Tudo o que você sempre quis saber sobre o A.T.
e tinha vergonha de perguntar

André Eller

Jesus Cristo

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Apocalipse e Profecias

SALA COLORIDA Júlia Elert

Eliseu e Sunamita

SALA VERDE

Débora / Lara

Crianças que Deus ajudou

SALA AZUL

Aline Moojen

Eliseu e Sunamita

CULTO INFANTIL

Márcia e Julia

Zaqueu devolveu o que não era dele

ANIVERSARIANTES DE ABRIL / MAIO
23/04

Julia Rosas

29/04

Karin Salomão

24/04

Matheus Smargiasse

30/04

Thais Fernandes

26/04

Carina Bullara

10/05

Gabriel Cardoso

26/04

Jarbas Martins

10/05

Antonio Nilton

29/04

Maria Antônia - Teca

27/05

Enilde Costa

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

E se nós conseguíssemos enxergar o coração do outro? Se nós conseguíssemos
ver o que há de melhor e de pior na alma humana? Se de antemão soubéssemos das
intenções ocultas na mente do nosso semelhante? Quem sabe isso não seria bom? Talvez
fosse o fim da hipocrisia, da deslealdade, da mentira, do cinismo, da falsidade. Talvez fosse
possível até acabar com a criminalidade, a violência. Elegeríamos os melhores políticos.
Teríamos os melhores pastores (talvez nem precisássemos deles). Por que Deus, na sua
sabedoria infinita, não nos deu essa faculdade se ela seria tão benéfica?
Bem, acredito que a resposta está em nós mesmos... Se tivéssemos esta
faculdade aliada a nossa natureza caída isto não significaria a nossa redenção, mas a
nossa destruição. Assim, para entender isso não precisamos olhar para o outro, mas para
nós mesmos. Examinando o que há de melhor em nós, percebemos que as disposições do
nosso coração visam sempre o nosso próprio interesse. A perspectiva da felicidade, da
vitória, do bem querer, do crescer, do evoluir, parte naturalmente de nós mesmos. Desta
maneira vemos em nós mesmos o chamado “instinto de sobrevivência”, que em última
análise deixa o outro em condição de opositor, o concorrente que pode eventualmente nos
privar daquilo que nós mais almejamos. Assim sendo a faculdade de enxergar o coração do
outro nos levaria a procurar sempre estar na dianteira. Certamente criaríamos estratégias
que nos possibilitariam se não nos escondermos, ao menos retardar a visão do outro a fim
de auferir lucro disso.
Pela graça de Deus não conseguimos transpor o limite da aparência, todavia o
Senhor Jesus nos deixou indicativos para ao menos nos vermos no outro. Ao dizer que
“pelo fruto se conhece a árvore” (Mt 12.33-37), Jesus nos mostra que todos nós
apresentamos “frestas” em nosso caráter, pelas quais é possível que alguém enxergue
parte do nosso ser; por elas a nossa desfaçatez é percebida da mesma forma que a
percebemos nos outros. Tão somente isto basta-nos para entendermos o quão danoso
seria para nós e para os outros uma visão mais ampla. O que aprendemos nisso tudo é: se
não conseguimos conhecer o nosso próprio coração que é enganoso, mais do que todas
as coisas, e desesperadamente corrupto (Jr 17.9), porque o Senhor nos permitiria
conhecer o coração alheio? Deus nos conhece por inteiro e mesmo assim age com
misericórdia e amor para conosco. Pense nisso!
Reverendo Evan Gouveia de Deus

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha
de D. Geni]; Beatriz Mayumi [saúde, amiga de Júlia H.]; Valentina [saúde, filha da amiga da Claudia];
Alan Yudi Kyonaga [saúde, amigo de Melissa]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; D. Blanca [saúde];Sandra
Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; D. Ivany [saúde], Sr Eliseu [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. Também estamos
arrecadando produtos de higiene pessoal para serem encaminhados para a Casa do Aconchego.

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO SEMANAL
Está acontecendo todas às quartas-feiras às 20 horas aqui na igreja. Tem sido um momento de
edificação para todos os participantes. Venha e participe!

LITURGIA
PRELÚDIO

SEXTO DOMINGO DE PÁSCOA — ANO A

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!
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 nosso 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 [DIRIGENTE]
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA 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 ETERNO DEUS” [TD 76]
Ó Rei sublime em majestade e glória
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória
Dos que de ti recebem todo o bem!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus,
Glórias rendamos, que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam
De gratidão, ao soberano amor;
Os redimidos com fervor entoam
O nome ilustre do seu Benfeitor!
Eterno Deus! Teus filhos vês prostrados
Em meio ao brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA SALMO 116:1-9
L1 - 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.
L2 - Laços de morte me cercaram, e angústias do
inferno se apoderaram de mim;
caí tribulação e tristeza.
D - Então, invoquei o nome do SENHOR:
ó SENHOR, livra-me a alma.
L1 - Compassivo e justo é o SENHOR;
o nosso Deus é misericordioso.
L2 - 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.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO

LEITURA CONJUNTA SALMO 117
Louvai ao SENHOR, vós todos os gentios, louvaio, todos os povos. Porque mui grande é a sua
misericórdia para conosco, e a fidelidade do
SENHOR subsiste para sempre. Aleluia!”
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
E 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
CONSAGRAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
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!

OUTROS AVISOS

CAMPANHA NOVA IPBUT
E aí, tem se envolvido nesta nova etapa da nossa igreja? Participe ativamente desta campanha!

131a SEXTA FILOSÓFICA

Dia 26/05 a partir das 19h - Tema: Teologia e Poder. Palestrante: Pastor Marcos Inhauser

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT
A Junta Diaconal começou uma nova campanha de ação social. Atendendo um pedido da Associação
Evangélica Beneficente, vamos colaborar com a Casa de Repouso Otoniel Mota, uma casa de
repouso de idosos apoiada pela associação. Eles consomem 10kg de leite em pó por dia, mantimento
que está em falta.
Para ajudá-los, a IPBut recolherá, nos próximos três meses, doações de LATAS DE LEITE EM PÓ
lpara contribuirmos para a campanha. Começamos a recolher a partir do dia 14/05. Qualquer
dúvida, falem com o André ou com a Regilene.
FEIJOADA DA IPBUT
Confirmação de presença até HOJE, dia 21/05. Caso necessite de transporte, por favor, entre em
contato com Regilene ou Christiane

