Igreja Presbiteriana do Butantã

ESCALAS

22 DE OUTUBRO DE 2017 — ANO XVII — NO 1092

Hoje [22/10/2017]

Próximo Domingo [29/10/2017]

CULTO MATUTINO

Rev. Marcelo Smargiasse

Rev. Ademir Aguiar

JUNTA DIACONAL

Maria do Rosário, Plácido, Thiago

André, Claynon, Geni

Marcos Ribeiro

Enilde

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
SALA VERDE

Lara

SALA AZUL

Aline Moojen

CULTO INFANTIL

Débora

Ester
Os discípulos de Jesus
Ester
Contribuindo

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
15

Cleyde Hochheim

21

Liliane e Renato

17

Luiza Hoccheim

21

Maria Cecilia Bullara

19

Harry Hoccheim

23

Claynon Ellert

20

Luiza Linardi

29

Hedrei Rodrigues

20

Rachel Carpinetti

29

Wolfgang Fisher

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

O REINO DE DEUS E A POLÍTICA

Johan Konings

“Devolvei a César o que é de César, e a Deus, o que é de Deus”. Esta frase de Mateus
22,15–21 será uma declaração política? De fato, tem peso político, mas talvez de outro modo
do que se pensa.
Qual é o fato? Os judeus pagavam dízimo ao templo, com prazer, pois era “para Deus”.
Mas além disso, a potência estrangeira que ocupava o país, o Império Romano, cobrava dos
judeus um imposto pessoal, em troca de um estatuto protegido no seio do Império. Em vista
disso, os especialistas da Lei judaica perguntam a opinião de Jesus, querendo obrigá-lo a
escolher entre os judeus e César, o imperador romano. Pensavam que sua pergunta fosse
“queimar” Jesus de um ou de outro lado. Jesus deu a resposta que conhecemos. É como se
dissesse: “Se vocês negociam com César em troca desse imposto, paguem-no, já que vocês
aceitam o estatuto especial que ele lhes dá em compensação. Mas não esqueçam que
também a Deus estão devendo, e não pouca coisa, já que lhes deu tudo!”
Deus não recusa a mediação política para o seu projeto. Serve-se até de um rei
estrangeiro para libertar Israel do exílio, e ainda o chama de “meu ungido” (o rei persa, Ciro,
em Isaías 45,l.4–6). Mas esse rei é um “servo” de Deus: ele tem quem está acima dele. Deus
confia aos seres humanos as responsabilidades humanas. As questões políticas devem ser
tratadas em nível político, isto é, com vistas ao “bem comum” do povo. Um governo é bom se
governa, o melhor que pode, para todos. Então ele é bom para Deus também. Se não, que o
povo se livre desse governo... Mas existe também o nível de Deus, que é o do “fim último”, o
nível da vocação humana a ser filho de Deus e a realizar a semelhança com Deus (cf.
Gênesis 1,26). A política, aos olhos dos fiéis, sempre será uma mediação para chegar a esse
projeto de Deus, embora ela tenha suas regras específicas. Sem Deus, um governante
poderia proclamar que o “bem comum” está sendo atendido quando os “inadaptados” são
eliminados da sociedade. Quem, porém, quer “dar a Deus o que é de Deus” nunca poderá
dizer isso.
“A Igreja não deve fazer política!” Se essa frase significa que a hierarquia da Igreja não
deve se colocar no lugar da administração civil, está certa. Mas não pode significar que os
cristãos não devem, como qualquer cidadão, assumir sua responsabilidade política. Cristo
ensinou a realizar a fraternidade humana. Ora, esta se encarna num projeto político, numa
determinada maneira de entender o bem comum. Por isso, os cristãos, como cidadãos
inspirados por Cristo, mexem com reforma agrária, levam os politicamente marginalizados a
se organizarem, propõem alternativas para a política econômica etc. Tudo isso é retribuir a
Deus o que é de Deus, a saber, os dons que Deus deu a todos... mesmo quando para isso é
preciso tirar de César o que não é dele.
Enquanto, pois, se exerce a responsabilidade civil, deve-se pensar em dar a Deus o
tributo devido, que é: reconhecê-lo como aquele que indica a norma última, o amor a Deus e
ao próximo (ensinado por Jesus logo depois, em Mateus 23,34–40).

LITURGIA

VIGÉSIMO QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [DIRIGENTE]
Deus que és todo amor,
Eis-nos aqui, maravilhados,
Para celebrar tua graça misericordiosa
E tua misericórdia graciosa!
Faz de nós, como teu povo que somos,
Discípulos do teu Cristo,
Nosso Senhor e Irmão mais velho!
Por teu Vento Consolador. Amém.
CÂNTICO 93 — “É O TEU POVO”
É o teu povo aqui presente,
Todos numa só voz, declarando que só tu és grande
Exaltamos teu doce nome
Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus
Pois és santo, sim, és digno
De louvor e de ser adorado.
És bondoso, Pai querido,
Dentre todas as coisas tu és verdadeiro
Senhor.
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
SALMO RESPONSORIAL [18,1-2A.2BC-4.46]
D Eu te amo, ó Senhor, força minha.
És a minha rocha, a minha cidadela, o meu
libertador.
C Tu és meu Deus, o meu rochedo em que
me refugio;
o meu escudo, a força da minha salvação,
o meu baluarte.
D Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha!
Exaltado seja o Deus da minha salvação.
T Eu te amo, ó Senhor, força minha.
És a minha rocha, a minha cidadela, o meu
libertador.
Hino 178 — “Amor Perene”
Amavas-me, Senhor, ainda cintilante
A luz não irrompera ao mando criador;
Nem inda o sol surgira, altivo no levante,
Calor trazendo à terra e força fecundante!
Meu Deus, que amor!
Meu Deus, que antigo amor!
Amavas-me, Senhor, na cruz, quando,
imolado,

Por mim sofreu Jesus o meigo Salvador,
Chamando inteira a si a culpa do pecado,
O Santo de Israel, o teu Cordeiro amado,
Meu Deus, que amor!
Meu Deus, que imenso amor!
Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito
O Espírito de luz, o meu Consolador,
E com tesouros mil, de teu favor perfeito,
Trouxe à minha alma a fé em que hoje me
deleito
Meu Deus, que amor!
Meu Deus, que insigne amor!
Não cessarás de amar-me! E, pois, jamais
inferno
Ou mundo poderá revel vontade opor
Ao teu decreto, ó Rei, ao teu decreto eterno!
Ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno.
Meu Deus, que amor!
És sempre e todo amor!
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA DO SALMO 119,25–32
A minha alma está apegada ao pó;
vivifica-me segundo a tua palavra.
Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste;
ensina-me os teus decretos.
Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos,
e meditarei nas tuas maravilhas.
A minha alma, de tristeza, verte lágrimas;
fortalece-me segundo a tua palavra.
Afasta de mim o caminho da falsidade
e favorece-me com a tua lei.
Escolhi o caminho da fidelidade
e decidi-me pelos teus juízos.
Aos teus testemunhos me apego;
não permitas, Senhor, seja eu envergonhado.
Percorrerei o caminho dos teus mandamentos,
quando me alegrares o coração.
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
Senhor, tão certo como o céu é sem limites,
nós nos apresentamos como
criaturas limitadas diante de ti;

Senhor, tão certo como as estrelas brilham
neste céu sem fim,
nós nos inclinamos para confessar-te
nossos limites;
Deus, Pai que tudo perdoas,
Aproxima-te de nós, estende-nos tuas mãos,
Conduze-nos pelos caminhos do amor,
da paz, da mansidão, da justiça;
Faze-nos solidários, compreensivos e fiéis;
Estende-nos teu céu infinito para que nossa
finitude
Se transforme em luz eterna para a vida,
Pois, sem ti, Senhor, nada somos e nada seremos.
HINO 217 — “UNIDO COM CRISTO” [ESTRIBILHO]
Cada momento me guia o Senhor,
Cada momento dispensa favor;
Sua presença concede vigor
Cada momento sou teu, Salvador!
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
CÂNTICO — “GRATIDÃO” [JORGE CAMARGO]
Reunimo-nos neste lugar
Vimos em família celebrar
A fidelidade do Senhor
Força, prumo e chão do nosso amor. (2x)
Nosso caminhar torna-se um só
Nossas mãos unidas formam um nó
Amarrando nossas orações,
Planos, sonhos, vidas, corações. (2x)
É por isso que estamos aqui. (2x)
Somos agradecidos a Deus
Pelo dia que hoje chegou,
Pois ele fez o que nos prometeu
Com alegria do céu nos brindou.
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE 1TESSALONICENSES 1,2-10
Damos, sempre, graças a Deus por todos vós,
mencionando-vos em nossas orações e, sem
cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus
e Pai, da operosidade da vossa fé, da
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abnegação do vosso amor e da firmeza da
vossa esperança em nosso Senhor Jesus
Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de
Deus, a vossa eleição, porque o nosso
evangelho não chegou até vós tão somente em
palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito
Santo e em plena convicção, assim como
sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós
e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes
imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido
a palavra, posto que em meio de muita
tribulação, com alegria do Espírito Santo, de
sorte que vos tornastes o modelo para todos os
crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de
vós repercutiu a palavra do Senhor não só na
Macedônia e Acaia, mas também por toda
parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a
tal ponto de não termos necessidade de
acrescentar coisa alguma; pois eles mesmos,
no tocante a nós, proclamam que repercussão
teve o nosso ingresso no vosso meio, e como,
deixando os ídolos, vos convertestes a Deus,
para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para
aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele
ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos
livra da ira vindoura.
MENSAGEM — PR. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
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!
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ALMOÇO COMUNITÁRIO
Neste domingo estaremos realizando um almoço comunitário aqui na igreja, após a Escola Dominical, para
arrecadarmos fundos para o projeto da Nova IPBUT. O valor do almoço será R$ 15,00. Todos os irmãos e
irmãs estão convidados para este evento. Participe e ajude o nosso projeto!
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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!
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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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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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CLASSE DE NOVOS MEMBROS
Iniciamos a sala de escola dominical para Novos Membros. Essa sala se destina àqueles que querem se tornar
membros de nossa igreja e também para aqueles que quiserem conhecer mais sobre as bases de nossa fé e a
estrutura de nossa igreja. Participe!
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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!
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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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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.
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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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