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Hoje [23/09/2018]

Próximo Domingo [30/09/2018]

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

ELIAS, UM HOMEM COMO NÓS

Paulo Salomão

PROFETAS E A MENSAGEM DE DEUS PARA NOSSOS
DIAS

JOVENS
SALA DA GENTE

Ricardo e Christiane

SALA COLORIDA

Aline

JESUS NO GETSÊMANI

SALA VERDE

Beatriz

JESUS NO GETSÊMANI

SALA AZUL

Lara

DEUS FEZ OS ANIMAIS

CULTO INFANTIL

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO
13

Samuel Proença

26

Ana Elisa Aguiar

13

Thiago Ferreira

28

Ivany Alvarenga

16

Paulo Vinícius Santos

24

Willians Bini

25

Maria do Rosário e Plácido

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 20h30

COMO TER CONFIANÇA EM DIAS DE DESCONFIANÇAS
Reverendo José Roberto ( IP Divinópolis)
“Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada
temerei. Que me pode fazer um mortal?” Salmo 56.4
A história de Davi se assemelha a história de todo aquele que confia em Deus. Ele
era um ser humano normal: tinha temores e ansiedades. Não era ingênuo em achar que
tudo estava bem, quando não estava. Sua fé, no entanto, era firme e sábia. Davi nos ensina
a como devemos viver em dias de crise. Vejamos:
1) Primeiro, mantendo a confiança na Palavra de Deus. Deus não é homem e
nem filho do homem para que minta. O que prometeu, cumprirá. Sua palavra nunca cairá por
terra. Disse o Eterno e assim o será. Ao dizer: “Em Deus, cuja palavra eu exalto” (Sl 56.4),
Davi está colocando em destaque a Palavra de Deus. Pois, ela é eterna. Ela não falha. Ela é
confiável. Diz o profeta Isaías: “Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a Palavra de nosso
Deus permanece eternamente” (40.8). Todo aquele que conhece a Palavra de Deus, confia
n’Ele, descansa n’Ele e espera n’Ele. E esta fé, vem por meio de um crescimento concreto e
prático, ou seja, “Vem... pela palavra de Cristo” (Rm 10.17).
2) Segundo, pondo a confiança no próprio Deus. O medo instintivo era uma
realidade, mas não o dominava. Ele confessou com fé: “Em Deus ponho a minha confiança”.
Em tempos de crise, somos tentados a colocar a nossa esperança num salvador feito por
mãos humanas. Somos tentados a confiar no político, no soldado, nisso ou naquilo. Mas,
Davi, tinha uma resolução: Eu confiarei apenas em Deus. O contexto dessa confissão de fé
era de perseguição e ameaça de morte. Tempo de solidão e desconfianças sociais e
políticas. Mas, seu coração estava em Deus. Vivemos dias de grandes desconfianças. Mas,
sabemos em quem podemos confiar. Deus já nos tem dados provas suficientes de Seu amor
protetor e provedor. Não há o que temer. É tempo de respondermos de modo mais claro às
provações da vida.
O resultado final de confiar em Deus e na Sua Palavra é dizer como Davi: “Que me
pode fazer um mortal?” (Sl 56.4c). O homem mortal pode roubar meu dinheiro, arrancar
meus amigos, separar-me dos meus familiares. Pode até me tirar o pão da minha boca. Mas,
jamais poderá me tirar das mãos de Deus e do centro do Seu amor.
Portanto, não tenha medo da crise, da seta que voa na noite, do mal que assola a
terra. Quando o medo bater em seu coração, diga: “Em Deus, cuja Palavra eu exalto, ponho
a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer um mortal?”. Confie.
Deus está absolutamente no controle de todas as coisas. Que Deus encha teu
coração de paz e confiança inabalável.

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM —20. DOMINGO - ANO B

PRELÚDIO
CORAL – “FALAR COM DEUS”
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e
eu contarei o que ele tem feito à minha alma.
A ele clamei com a minha boca, e ele foi
exaltado pela minha língua.
Se eu atender à iniqüidade no meu coração, o
Senhor não me ouvirá;
Mas, na verdade, Deus me ouviu; atendeu à
voz da minha oração.
Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha
oração, nem desviou de mim a sua misericórdia.
Salmo 66:16-20
ORAÇÃO E SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
Hino - “Saudação” [TD 316]
Saudamo-vos, irmãos em Cristo,
Lembrando do que temos visto;
Nesses anos pelas lutas, tentações,
Foram atendidas nossas petições.
Toda glória seja ao nome do Senhor;
Vinde a Ele todos entoar louvor!
Bem alto agora vamos nós cantar,
Que terra e céus virão nos ajudar.
Até aqui Deus mesmo nos guiou,
E com a sua mão nos ajudou.
Um dia tão glorioso temos,
E ao nosso Pai agradecemos;
Pois é ele quem nos dá real prazer
E é fiel em nos guardar e proteger.
Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar;
Desta benção vinde, pois, participar!
Alegres hoje jubilemos,
Ao nosso Salvador cantemos;
Ele como filhos seus nos escolheu,
Ricas bênçãos ele já nos concedeu.
Seja 'Avante!' O nosso lema triunfal,
Pois seguimos para o lar celestial!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO

LEITURA JOÃO 1:1-3, APOCALIPSE 22:13
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no
princípio com Deus. Todas as coisas foram
feitas por intermédio dele, e sem ele nada do
que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a
vida era a luz dos homens; a luz resplandeceu
nas trevas, e as trevas não prevaleceram
contra ela. Eu Sou o Alfa e o Ômega, o
Princípio e o Fim.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
CORAL – “O AMOR DE DEUS”
LEITURA UNÍSSONA JOÃO 3:16
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo
o que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.”
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA BÍBLICA - SALMO 135:1-3, 5
Aleluia! Louvai o nome do SENHOR; louvai-o,
servos do SENHOR, vós que assistis na Casa
do SENHOR, nos átrios da casa do nosso
Deus.
Louvai ao SENHOR, porque o SENHOR é
bom; cantai louvores ao seu nome, porque é
agradável.
Com efeito, eu sei que o SENHOR é grande e
que o nosso Deus está acima de todos os
deuses.
CÂNTICOS: GRUPO DE LOUVOR
ORAÇÃO DE LOUVOR E GRATIDÃO
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA BÍBLICA E MENSAGEM: REV. ADEMIR
AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
CORAL – “BENÇÃO IRLANDESA”
AMÉM TRÍPLICE
PÓSLUDIO

AGENDA DE EVENTOS - SETEMBRO
02 – Culto Matutino – 9h30
02 – Culto da Noite – 19h
04 - Ensaio do Coral IPBut - 20h30
05 – Estudo Bíblico – 20h30
06 – Estudo Bíblico nos lares – 20h
09 – Culto Matutino – 9h30
12 – Estudo Bíblico – 20h30
13 – Estudo Bíblico nos lares – 20h
15 – Conversas à Mesa – 16h
16 – Culto Matutino – 9h30
16 – Culto da Noite – 19h
18 - Ensaio do Coral IPBut - 20h30
19 – Estudo Bíblico – 20h30
20 – Estudo Bíblico nos lares – 20h
22 – Bazar IPBut
22 - Ensaio do Coral IPBut- 15h
23 – Culto Matutino – 9h30
23 - Apresentação do Coral IPBut no culto matutino
26 – Estudo Bíblico – 20h30
27 – Estudo Bíblico nos lares – 20h
28 – 143a Sexta Filosófica
30 – Culto Matutino – 9h30
30 - Ensaio do Coral IPBut - após o almoço

ENSAIO CORAL IPBUT
Domingo, dia 30 de setembro - após o almoço na IPBut - Aprenda a cantar ou aprimore seu canto. Não é
necessário fazer inscrição e a participação é gratuita.
143A. SEXTA FILOSÓFICA
28/09 - a partir das 19h - Tema: Gerações Brasileiras - Nosso Passado, Presente e Futuro
Palestrante - Volney Faustini
Momento musical - Miriam Carpinetti - órgão

PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair (mãe do Allan) (saúde);
Teca e Jarbas [Luto]; Nena (prima Teca) (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
A Junta Diaconal está recebendo doações de agasalhos, roupas de frio e cobertores em bom estado.
Esta arrecadação será encaminhada para entidades que tratam com moradores de rua. Participe.
Contamos com sua colaboração!
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CAMPANHA NOVA IPBUT
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Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair (mãe do Allan) (saúde);
Teca e Jarbas [Luto]; Nena (prima Teca) (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.

Já entramos na segunda da fase da construção de nosso templo. E você, tem se envolvido nesta nova
etapa da nossa igreja? Conforme informado anteriormente, a Comissão Financeira do Projeto de
Expansão está buscando mensurar o volume de contribuição que receberemos. Caso queira colaborar
conosco ou saiba de pessoas que possa indicar para colaborar também, entre em contato. Participe
ativamente desta campanha!
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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/Arlete) 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 - 24589-2 (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.
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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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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!
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