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CULTO MATUTINO

Rev. Marcelo Smargiasse

Rev. Ademir Aguiar

JUNTA DIACONAL

Maria do Rosário, Plácido, Thiago

Geni, Regilene, Wolf

Marcos Ribeiro

Jovens

MÚSICA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

AULA CONJUNTA

VIDA CRISTÃ

Cristina Salomão

JOVENS

Paulo Salomão

FESTAS JUDAICAS ATRAVÉS DA HISTÓRIA
CARTA A FILEMON

SALA DA GENTE

AULA CONJUNTA

SALA COLORIDA

AULA CONJUNTA

SALA VERDE

AULA CONJUNTA

SALA AZUL

AULA CONJUNTA

CULTO INFANTIL

DEPARTAMENTO INFANTIL

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO
6

Teca e Jarbas

17

Mateus Nunes

8

Geni e Eliseu

18

Débora Hochheim

8

André Eler

21

Igor Aguiar

13

Ida Salomão

24

Geni Marcos

15

Débora Roncon

26

Paulo Salomão
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Equipe Pastoral:
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Marcelo Smargiasse

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

QUARESMA
No princípio era a beleza das videiras e dos trigais
Que se entrelaçavam e se espalhavam pelo paraíso.
Em consagradas liturgias
O Criador chamava homens e mulheres à fraternura das
eternas e tenras manhãs de cada dia
Para celebrar da dádiva da vida
Em ceias-sempre-santas-tantas-quantas
E viu Deus que era bom...
Mas alguns viram que embora tudo fosse bom,
melhor seria se o “bem-bom” fosse melhor dividido:
“A uns muitos, a ordem; a uns poucos, o progresso.”
Assim, os Cains, inspirados pela Lei-da-esperteza,
transformaram em pães amargos
o que antes era doce ao paladar
e, num envenenado “cale-se!”,
quiseram desinventar a arte de amar.
A terra produziu espinhos e cardos...
Diz-se que jamais o mundo foi o mesmo.
Houve trevas sobre a face do abismo...
Acontece
Que poetas, profetas e cantadores, em prece
gritaram na vez dos sem-voz,
salmodiaram sonhos-em-sorrisos,
perscrutaram-promessas-de-um-porvir-promissor:
“...As crianças brincarão com os velhos na praça!
Aqueles com sua inocência, estes com sua experiência;
todos celebrindando a paz dos parreirais...”
e, de fato, mais tarde quando a história,
então grávida, deu à luz,
o Amor se fez carne e habitou entre nós
cheio de graça e bondade.
Grandes coisas se viram... Boas novas se ouviram...
“E chegado o novo tempo, a nova era, o novo dia!!!
Bem-vindos todos os povos à farta mesa da Eucaristia”.
O pão se multiplicou em sinais de solidariedade,
O vinho se transubstanciou em alegria...
Depois destas coisas eu vi um novo céu e uma nova terra.
Não havia mais as garras da guerra
Nem as feias-faces-da-fome
Mas, na comunhão da Paz-com-páscoa,
Havia pão em cada mão e vinho em cada copo.
E enquanto os anjos cantavam o “Aleluia” ao vencedor da cruz
Apressei-me na prece, e, em sua memória brindei:
Maranata! Ora vem Senhor Jesus!!!

Carlos Alberto Rodrigues Alves

LITURGIA

SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA — ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Eterno Pai,
Neste tempo de quaresma,
Queremos nos preparar
Para celebrar a vitória da vida sobre a morte
Na grande festa da ressurreição!
Que a alegria, o riso e a misericórdia
Façam parte do nosso cotidiano
Porque cada manhã é uma ressurreição!
Amém.
CÂNTICO “MARAVILHOSO É” [TD, 96]
Quão formoso és, Rei do universo.
Tua glória enche a terra e enche os céus.
Tua glória enche a terra,
Tua glória enche os céus,
Tua glória enche minha vida Senhor
Maravilhoso é estar em Tua presença.
Maravilhoso é poder Te adorar.
Maravilhoso é tocar em Tuas vestes.
Maravilhoso é Te contemplar Senhor.
ORAÇÃO
LEITURA [TODOS]
[...] vós que temeis o Senhor, louvai-o;
glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó;
reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel.
Pois não desprezou, nem abominou
a dor do aflito,
nem ocultou dele o rosto,
mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro.
De ti vem o meu louvor na grande congregação;
cumprirei os meus votos na presença
dos que o temem.
Os sofredores hão de comer e fartar-se;
louvarão o Senhor os que o buscam.
Viva para sempre o vosso coração.
Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão
os confins da terra;
perante ele se prostrarão
todas as famílias das nações.
Pois do Senhor é o reino,
é ele quem governa as nações.
Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar,

e todos os que descem ao pó se prostrarão
perante ele,
até aquele que não pode preservar a própria vida.
A posteridade o servirá;
falar-se-á do Senhor à geração vindoura.
Hão de vir anunciar a justiça dele;
ao povo que há de nascer, contarão que foi ele
quem o fez.
HINO “VÓS CRIATURAS DE DEUS PAI” [TD, 70]
Vós, criaturas de Deus Pai,
Todos erguei a voz, cantai:
Aleluia! Aleluia!
Tu, sol dourado a refulgir,
Tu, lua em prata a reluzir,
Oh, louvai-o! Oh, louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Tu, brisa amena a bafejar,
Vós, nuvens que pairais pelo ar,
Oh! louvai-o! Aleluia!
Tu, linda aurora em teu albor,
Tu, suave ocaso multicor,
Oh, louvai-o! Oh, louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Vós, homens sábios e de bem,
A todos proclamai também:
Aleluia! Aleluia!
Ao Filho glória, glória, ao Pai,
E a Deus Espírito honra daí.
Oh, louvai-o! Oh, louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
ACOLHIDA [DIRIGENTE]
ORAÇÃO
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA
Senhor, tu és a luz que ilumina as nossas trevas.
Conhecendo a tua infinita misericórdia
pelas nossas falhas e limitações,
nesse tempo de quaresma
nos colocamos em tua presença,
pedindo o teu perdão.
Mostra-nos onde falhamos...
Ajuda-nos a reconciliarmos com nossos
irmãos e irmãs

e a sermos solidários e generosos,
principalmente com os mais necessitados.
Fortalece-nos para trabalharmos na construção
de um mundo melhor
onde o respeito, a solidariedade e a bondade
se façam presentes
no dia a dia de todos os povos.
E que a tua graça e misericórdia nos façam
confiar sempre no teu amor. Amém.
HINO “VEM, PECADOR!” [TD, 284]
Manso e bondoso, eis Jesus nos chamando,
Chama por ti e por mim;
Eis, bate à porta, paciente esperando,
Bate por ti e por mim!
Oh! Vem! Sim, vem! Não te demores, vem já.
Eis, bate à porta, paciente esperando,
E chama: Ó pecador, vem!
Por que esperamos? Jesus nos convida,
Chama por ti e por mim;
Não desprezemos a graça da Vida,
Dada por ti e por mim!
Que imenso amor tem Jesus nos mostrado,
Sempre por ti e por mim!
Pois libertou-nos do triste pecado,
Mártir por ti e por mim!

CÂNTICO “ELE É EXALTADO”
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus,
Eu o louvarei.
Ele é exaltado, pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

LEITURA [TODOS]
Pedimos-te, Senhor,
Converte o nosso coração de pedra em
coração generoso.
Transforma nosso olhar de desconfiança em
olhar de esperança.
Muda nossa vida solitária em vida solidária.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
LEITURA
Louvai ao Senhor,
porque é bom e amável cantar louvores
ao nosso Deus;
fica-lhe bem o cântico de louvor. [Salmo 147,1]

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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.

CAMPANHA NOVA IPBUT

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!

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO

DÍZIMOS E OFERTAS I

DÍZIMOS E OFERTAS I

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.

DÍZIMOS E OFERTAS II

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

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

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,
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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.
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.

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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