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CULTO MATUTINO

Rev. Ademir Aguiar

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Maria do Rosário, Plácido, Thiago

André, Geni, Daniel

Marcos Ribeiro

Enilde

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 CURA DO EMPREGADO DO OFICIAL ROMANO

SALA VERDE

Beatriz

A CURA DO EMPREGADO DO OFICIAL ROMANO

SALA AZUL

Lara

CULTO INFANTIL

Débora

A VIDA DE JESUS

ANIVERSARIANTES DE ABRIL
18/04

Daniela e Craig

24/04

Thales A. B. Fernandes

20/04

Marcus B. Lacerda

26/04

Carina B. de Andrade

22/04

Carolina B. de Andrade

26/04

Jarbas V. Martins

23/04

Julia R. Hochheim

29/04

Karin E. Salomão

24/04

Matheus S. de Freitas

29/04

Maria Antonia A. Martins

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

QUE ELE CRESÇA E QUE EU DIMINUA...
Rafaela Senfft (www.ultimato.com.br)
Durante a vida inteira procurei na prateleira do mercado de personalidades alguém para ser.
Assim fui me construindo, consumindo as personas que os círculos nos quais eu estava inserida
consideravam como as melhores. Isso foi um mal acumulado durante anos. Mas quando chega sua
vez na fila da cura, Deus arranca tudo isso do seu interior, a fim de inserir a sua verdadeira
identidade. Aquela que Ele planejou antes da fundação do mundo pra você, e da qual você fugiu a
vida inteira, enchendo seu carrinho de bugigangas que não eram suas.
O processo de implantação da identidade de Deus em nós é doloroso, mas libertador.
Quando começa esse trabalho, Deus primeiro tira toda parafernália que fazia de você a pessoa que
achava que era, e a sensação é a de que você se tornou alguém que não tem mais vontade própria,
nem planos e certezas. Muitos ídolos e a tal persona adquirida através dos modelos de um mundo
caído vão desaparecendo, e a sensação inicial é de perda.
Mas a realidade é justamente o contrário: Deus está nos preenchendo com o conteúdo
dEle, com os planos que tem pra cada um, planejados de maneira tão criativa e ilimitada,
despadronizada. A gente descobre que essa identidade vinda dEle é a melhor, é a que se encaixa
perfeitamente a cada pessoa, muito mais original do que tudo aquilo que você perseguiu ao longo da
vida.
Certa vez saiu na mídia um artigo sobre uma jovem cantora que aos 24 anos conquistou
uma carreira promissora e muitas coisas materiais. A chamada da reportagem era: “E você? O que
conquistou aos 24 anos?”. Isso indica o modelo almejado pela nossa sociedade ocidental
contemporânea. Mas povo de Deus não carrega esse fardo. Não ligue se você tem 24, 25… 40 anos
e não conquistou algumas coisas que o mundo vangloria como indicadores de sucesso.
Se você ainda não se casou, não tem um apê legal ou não tem a carreira dos sonhos, não
se entristeça; volte-se para Deus, para a busca dos sonhos dEle para sua vida. Deixe que venha dEle
a sua vocação, tão cuidadosamente planejada pra você, sonhada por um pai de amor, que sabe
todas as coisas, que te criou para uma vontade perfeita e agradável! Deixe que Ele coloque desejos
genuínos em seu coração. Largue toda identidade que você construiu baseada no sucesso desse
mundo e deixe Deus revolucionar você.
Pedro mantinha a tradição familiar da pesca, mas largou os peixes e se tornou pescador de
homens, pregando o evangelho. No final, ele foi feliz com sua nova identidade. Não tente ser igual a
ninguém, Deus tem uma história unicamente sua e não há nada melhor que ser o que se foi feito pra
ser. Deus não errou quando te fez. E nós ainda temos uma vantagem: apesar de buscarmos uma
vida que não é a nossa, sempre temos a oportunidade de começar de novo, não importa o ponto em
que nós perdemos, ou se ainda não nos encontramos.
Infelizmente, muitas identidades são destruídas dentro da igreja, nas padronizações, nos
achatamentos, nos pré-conceitos, nos julgamentos pela aparência e por aí vai. E, muitas vezes,
quando estamos no centro da vontade de Deus, vamos ser incompreendidos por aqueles que o
senso comum da cultura evangélica, seguindo o mesmo caminho de mentes padronizadoras. Mas
siga em frente!
É um processo, lento e lindo! Deus vem tirando a bagunça que fizemos interiormente nessa
tentativa de “sermos alguém”, de nos enturmar e agradar um determinando grupo de pessoas. Mas é
necessário que Ele cresça e você diminua.

LITURGIA

CULTO MATUTINO — ANO B

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“Pai querido, nesta manhã...
Perdoa-nos pela nossa ineficácia como cristãos,
E dá-nos a força do Teu Espírito para
anunciarmos Cristo, hoje,
Como esperança para a humanidade e verdade
que vence a mentira,
Como paz e liberdade que fundamenta a
dignidade humana,
Como a vida que supera a morte, o desamor e a
opressão,
Como única libertação, capaz de criar pessoas
livres que amam.
Enche os nossos corações com o Teu Espírito e
acende em nós o fogo perene do teu amor.
Amém!”
CÂNTICO “TÚ ÉS SOBERANO” [TD 92]
Tu és Soberano sobre a Terra
Sobre os céus tu és Senhor absoluto
Tudo que existe e acontece
Tu o sabes muito bem tu és Tremendo!
E apesar dessa glória que tens
Tu te importas comigo também
E este amor tão grande eleva-me
Amarra-me a ti
Tu és Tremendo!
ORAÇÃO E SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA APOCALIPSE 9:7-12
D - Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão
que ninguém podia enumerar, de todas as
nações, tribos, povos e línguas, em pé diante
do trono e diante do Cordeiro, vestidos de
vestiduras brancas, com palmas nas mãos;
C - e clamavam em grande voz, dizendo: Ao
nosso Deus, que se assenta no trono,
e ao Cordeiro, pertence a salvação.
D - Todos os anjos estavam de pé rodeando o
trono, os anciãos e os quatro seres viventes,
e ante o trono se prostraram sobre o seu
rosto, e adoraram a Deus,
C - dizendo: Amém! O louvor, e a glória, e a

sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o
poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos
séculos dos séculos. Amém!
HINO - “TUAS OBRAS TE COROAM” [TD 105]
Tuas obras Te coroam
Como um halo de esplendor:
Astros, anjos, céus, entoam
Hino eterno a Ti, Senhor!
Campos, matas, vales, montes,
Verde outeiro e verde mar,
Aves e sonoras fontes
Formam coro singular!
Nós, mortais, por Ti remidos,
Deus da glória, Deus de amor,
Corações aos céus erguidos
Celebramos Teu louvor.
Revelaste amor profundo,
Insondável, sem igual,
Enviando Cristo ao mundo,
A vencer por nós o mal!
Fonte és de alegria e vida,
És do bem o Inspirador:
Tua graça nos convida
A viver em mútuo amor.
Quais alegres peregrinos,
Sempre em marcha triunfal,
Cantaremos gratos hinos,
Na jornada, até o final!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA MATEUS 11: 28 A 30
D - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre
vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou
manso e humilde de coração; e achareis
descanso para a vossa alma. Porque o meu
jugo é suave, e o meu fardo é leve.
ORAÇÃO SILENCIOSA

HINO - “CAREÇO DE JESUS” [TD 211]
Careço de Jesus! De ti, meu Salvador;
Somente a tua voz Tem para mim valor.
De ti, Senhor, careço, Do Teu amparo sempre!
Oh, dá-me a tua bênção, Aspiro a Ti!
Careço de Jesus! É teu meu coração;
Ensina-me a viver, Em santa retidão.
Careço de Jesus! Nas trevas e na luz;
Sem ti a vida é vã sou pobre sem Jesus.
ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA - SALMO 145: 1 A 3
Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua
grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os
dias te darei graças e sempre te louvarei.
O Senhor Deus é grande e merece receber
altos louvores. Quem pode compreender a
sua grandeza?

CÂNTICOS: GRUPO DE LOUVOR
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
PÓSLUDIO

139A. SEXTA FILOSÓFICA

27/04 a partir das 19h - Hermenêuticas do Mito - Rogério Lima de Moura, Francisco Benedito
Leite, José Edison Teles

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. 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.
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.
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.
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

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. 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.
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.
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.

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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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.

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.

