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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

SOLA SCRIPTURA EM TEMPOS DE “PÓS-VERDADE”

Rubem Amorese

Duas histórias reais. Em 2016, a Oxford Dictionaries elegeu o vocábulo “pósverdade” como a palavra do ano na língua inglesa, neologismo em que se admite que
numa sociedade midiática não existem mais fatos, apenas versões. Uma deputada federal
evangélica, ao incitar seu auditório a sair para as ruas, arrematou: “Porque na minha Bíblia
está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção”.Uma das grandes
mudanças introduzidas pela Reforma foi o livre acesso às Escrituras, facilitado pela
imprensa de Gutemberg. Até então, a consulta direta às Escrituras era dificultada pelo
analfabetismo, pela inexistência de exemplares da Bíblia nas igrejas e pela mediação da
igreja na sua interpretação, fazendo com que a tradição se associasse ao texto bíblico,
chegando a ter prevalência sobre ele.
Dois exemplos: primeiro, a tradição diz que Jesus não teve irmãos. Segundo, ela
diz que, ao afirmar: “Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja”, Jesus
estava ungindo o primeiro papa. Para os reformadores, essa “pedra” refere-se à afirmação
de Pedro: “Tu és o Cristo, filho do Deus vivo” (Mt 16.16-18). O movimento de livre acesso
às Escrituras evoluiu, com Lutero e seus sucessores, para o direito ao foro íntimo, no
contato com elas, entendendo-se que Deus nos dá a compreensão por meio do Espírito
Santo. E mais, chegou-se à afirmação de que somente as Escrituras são verdade e
autoridade sobre questões de fé e prática: ‘sola Scriptura’ -- tudo o que se disse ou que se
venha a dizer sobre essas questões deverá passar pelo crivo das Escrituras.
A essas alturas, o “dossel sagrado”-- expressão de Peter Berger -- já se desfazia.
Aquela cúpula simbólica que mantinha a visão do mundo, da história e do cotidiano única,
coesa e imutável -- se preciso, com o uso da espada -- começa a ruir, para dar lugar ao
pluralismo iluminista. Desde então, a cada dia existe menos consenso sobre um número
maior de coisas. Em cada cabeça, uma sentença; em cada coração, uma verdade.
E os fatos? Ora, os fatos! Não muitos séculos passados, vivemos a era da “pósverdade”. Mesmo em termos de fé. Mesmo em termos de doutrinas bíblicas, ou cristãs;
mesmo entre os reformados, ou evangélicos. Sim, numa mesma denominação; numa
mesma igreja; numa mesma família. Maior que os fatos bíblicos (se é que temos acesso a
eles, dirá a “pós-verdade”) é a forma como os interpretamos, a narrativa à qual os
ajustamos para dar suporte às nossas percepções espirituais.
E o que restou da sólida “cúpula sagrada”? Do antigo evangelho? Da palavra da
verdade? Bem, das rígidas estruturas de imposição e manutenção do cristianismo medieval
restou pouco. Inclusive entre os católicos. Do antigo evangelho, ainda hoje ‘best-seller’
incontestável, surgiram primorosas traduções, versões e comentários, em centenas de
línguas e linguagens; o melhor dos mundos. E da palavra da verdade permanece,
misterioso e intocado, o poder de Deus “para a salvação de todo aquele que crê”. Ela ainda
salva, redime e santifica! E nos leva adizer em nossos corações: “Senhor Jesus!” e a cuidar
do pobre, da criança, da viúva e do estrangeiro. Para esse fenômeno pode haver muitas
versões. Mas não “pós-verdade”.

LITURGIA

VIGÉSIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“Ó Deus de toda justiça, nós nos detemos para
orar, porque a oração é o fôlego de nossa alma.
Nós viemos cantar, pois a celebração é a alegria
da alma traduzida em canção. Nós viemos
adorar, pois a adoração é o batimento cardíaco
de nossa alma. Abençoe o que aqui fizermos e
que o Senhor seja glorificado neste lugar e em
nossas vidas. Em nome de Jesus, Amém!”
CÂNTICO “AO ÚNICO” [TD 124]
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao rei eterno e imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus
Adoramos o Teu nome
Nos rendemos aos Teus pés
Consagramos todo nosso ser a Ti
Consagramos todo nosso ser a Ti
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA - SALMO 8
D - Ó SENHOR, Senhor nosso, quão magnífico
em toda a terra é o teu nome! Pois expuseste
nos céus a tua majestade.
C - Da boca de pequeninos e crianças de peito
suscitaste força, por causa dos teus adversários,
para fazeres emudecer o inimigo e o vingador.
D - Quando contemplo os teus céus, obra dos
teus dedos, e a lua e as estrelas que
estabeleceste, que é o homem, que dele te
lembres E o filho do homem, que o visites?
C - Fizeste-o, no entanto, por um pouco,
menor do que Deus e de glória e de honra o
coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da
tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste:
ovelhas e bois, todos, e também os animais do
campo; as aves do céu, e os peixes do mar, e
tudo o que percorre as sendas dos mares.
T - Ó SENHOR, Senhor nosso, quão magnífico
em toda a terra é o teu nome!

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 de 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 SALMO 51: 1 A 12
L1 - Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a
tua benignidade; e, segundo a multidão das
tuas misericórdias, apaga as minhas
transgressões. Lava-me completamente da
minha iniqüidade e purifica-me do meu pecado.
L2 - Pois eu conheço as minhas transgressões, e
o meu pecado está sempre diante de mim.
Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é
mau perante os teus olhos, de maneira que serás
tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
L1 - Eu nasci na iniqüidade, e em pecado me
concebeu minha mãe.
C - Eis que te comprazes na verdade no íntimo e
no recôndito me fazes conhecer a sabedoria.
Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me,
e ficarei mais alvo que a neve.

L2 - Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que
exultem os ossos que esmagaste. Esconde o
rosto dos meus pecados e apaga todas as
minhas iniqüidades.
C - Cria em mim, ó Deus, um coração puro e
renova dentro de mim um espírito inabalável.
Não me repulses da tua presença, nem me
retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a
alegria da tua salvação e sustenta-me com um
espírito voluntário.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
CÂNTICO “ÁGUA VIVA” [TD 289]
Cada estrada em que eu andei
Eu pensei: daria certo
Toda a terra em que habitei
Terminou em um deserto
Quando Deus achou-me em trevas, disse:
Haja luz!
Quando Deus achou-me em guerras, disse:
Haja paz!
Quando Deus achou-me
Em negras nuvens de tribulação
Fez nascer um arco-íris do céu, no meu coração
Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber
Água viva, deu-me de beber
Água viva, deu-me de beber
Água viva, deu-me de beber
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA SALMO 135: 1 A 3
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.

CÂNTICO “LOUVEMOS AO SENHOR” [TD 139 A 141]
Louvemos ao Senhor! Louvemos ao Senhor
Adoremos no seu santo monte,
Nosso amado Pai, seu nome é santo
Louvamos ao Senhor pois seu nome é santo.
Louvamos ao Senhor pois seu nome é santo.
Magnifiquemos ao Senhor,
Ao rei que é digno de louvor,
Excelso, supremo e mui digno de louvor,
Excelso, supremo e mui digno de louvor,
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Cristo é a nossa vida o motivo de louvor,
Em nosso novo coração,
Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida,
Nos trouxe grande salvação!
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA: HEBREUS 10: 19 A 25
MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
PÓSLUDIO

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. Blanca [saúde]; Dona
Adélia [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [saúde], Miguel (sobrinho de Bia e Rafa)
[saúde]; Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Amanda e família [luto];
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.

PEDIDOS DE ORAÇÃO

AGENDA DE EVENTOS - SETEMBRO
17 - Culto Vespertino às 19h
29 - 135a Sexta Filosófica às 19h
30 - Mutirão de limpeza às 9h
30 - Master Chef às 19h

AGENDA DE EVENTOS - SETEMBRO
17 - Culto Vespertino às 19h
29 - 135a Sexta Filosófica às 19h
30 - Mutirão de limpeza às 9h
30 - Master Chef às 19h

135A SEXTA FILOSÓFICA
Nossa próxima Sexta Filosófica, a 135a edição, acontecerá no dia 29 de setembro a partir das 19h
com happy hour. O tema da palestra é “Mindfulness” com a Dra. Emérita Opaleye da Escola Paulista de
Medicina UNIFESP. Teremos programação especial também para as crianças! Programação para a
família. Participe e convide seus amigos!

135A SEXTA FILOSÓFICA
Nossa próxima Sexta Filosófica, a 135a edição, acontecerá no dia 29 de setembro a partir das 19h
com happy hour. O tema da palestra é “Mindfulness” com a Dra. Emérita Opaleye da Escola Paulista de
Medicina UNIFESP. Teremos programação especial também para as crianças! Programação para a
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MUTIRÃO DE LIMPEZA
No próximo sábado, dia 30/09, a partir das 9h, realizaremos mais um mutirão de limpeza em nossa igreja.
Contamos com a participação de todos!!!
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MASTERCHEF
No próximo sábado, dia 30 de setembro, às 19 horas, realizaremos em nossa igreja o MASTERCHEF IPBUT.
Se você gosta de cozinhar e mostrar seus dotes culinários, se inscreva com a Regilene, até hoje. Convidamos
a igreja para participar deste evento também. Será um momento de comunhão e muito apetitoso. Mais
informações sobre evento, procure os organizadores (Regi/Fábio, Rogério/Débora, Pr Ademir). Contamos com
a participação de todos!
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ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO

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!

CLASSE DE NOVOS MEMBROS

Desde a semana passada 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!

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!

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. Blanca [saúde]; Dona
Adélia [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [saúde], Miguel (sobrinho de Bia e Rafa)
[saúde]; Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Amanda e família [luto];
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.

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!

CLASSE DE NOVOS MEMBROS
Desde a semana passada 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!

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!

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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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.
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NOSSA IGREJA TEM
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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