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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

Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ
JOVENS

Ademir Aguiar

Dimensões sociais da fé do A.T.
Tudo o que você sempre quis saber sobre o A.T.
e tinha vergonha de perguntar

André Eller

Jesus Cristo

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Apocalipse e Profecias

SALA COLORIDA Júlia Elert

Naamã

SALA VERDE

Débora / Lara

Crianças que Deus ajudou

SALA AZUL

Aline Moojen

Naamã

CULTO INFANTIL

Márcia e Raquel

Amar a quem lhe faz mal

ANIVERSARIANTES DE MAIO E JUNHO
27/05

Enilde Costa

14/06

Eliseu de Oliveira

02/06

Camila Bullara

19/06

Lara Miguel Araújo

05/06

Aline e Marcus

21/06

Lara e Luciano

10/06

Letícia Costa

23/06

Gabriela Smargiasse

12/06

Felipe Maranhão

24/06

Cristina Salomão

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 SENHORIO DE JESUS E A EVANGELIZAÇÃO

Johan Konings

O início do livro dos Atos narra que, depois das últimas instruções aos discípulos,
Jesus foi, diante dos olhos deles, elevado ao céu, para partilhar a glória de Deus
(Atos 1,1-11). Os donos deste mundo haviam jogado Jesus lá embaixo (se não fosse
José de Arimateia a sepultá-lo, seu corpo terminado na vala comum...). Mas Deus o
colocou lá em cima, “à sua direita”. Deu-lhe o “poder” sobre o Universo não só como
“Filho do Homem” no fim dos tempos (cf. Marcos 14,62), mas, desde já, por meio da
missão universal daqueles que na fé aderem a ele. Nós participamos desse poder,
pois Cristo não é completo sem o seu “corpo”, que é a Igreja (Efésios 1,15-23).
Com a Ascensão de Jesus começa o tempo para anunciá-lo como Senhor de todos os
povos. Mas não um senhor ditador! Seu “poder” não é o dos que se apresentam como donos
do mundo. Jesus é o Senhor que se tornou servo e deseja que todos, como discípulos, o
imitem nisso. Mandou que os apóstolos fizessem de todos os povos discípulos seus (Mateus
28,16-20). Nessa missão, ele está sempre conosco até o fim dos tempos.
O testemunho cristão que Jesus nos encomenda não é triunfalista. É o fruto da
serena convicção de que, apesar de sua rejeição e morte infame, “Jesus estava certo”.
Essa convicção se reflete em nossas atitudes e ações, especialmente no cuidado para
com os desfavorecidos. Assim, na serenidade de nossa fé e na radicalidade de nosso
cuidado damos um testemunho implícito. Mas é indispensável o testemunho explícito,
para orientar o mundo àquele que é a fonte de nossa prática, o “Senhor” Jesus.
Em meio a tanta presença da mensagem cristã na mídia atual em tantos canais de
TV, rádio, internet e redes sociais, devemos sempre refletir como é possível que haja
tão pouco espírito cristão nessas mesmas mídias e tanto sensacionalismo,
consumismo e até militância maliciosa em favor da opressão e da injustiça.
Ao mesmo tempo, para a espiritualidade mais “contemplativa”, o dia de hoje
enseja um aprofundamento da consciência do “senhorio” de Cristo. Deus elevou
Jesus acima de todas as criaturas, mostrando que ele venceu o mal por sua morte
por amor, e dando-lhe o poder universal sobre a humanidade e a história. Por isso, a
Igreja recebe a missão de fazer de todas as pessoas discípulos de Jesus.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha
de D. Geni]; Beatriz Mayumi [saúde, amiga de Júlia H.]; Valentina [saúde, filha da amiga da Claudia];
Alan Yudi Kyonaga [saúde, amigo de Melissa]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; D. Blanca [saúde];Sandra
Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; D. Ivany [saúde], Sr Eliseu [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.

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO SEMANAL
Está acontecendo todas às quartas-feiras às 20 horas aqui na igreja. Tem sido um momento de
edificação para todos os participantes. Venha e participe!

LITURGIA
PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Estejam nossos sentidos despertos
na presença do Senhor
na beleza desta terra;
Esteja a nossa imaginação desperta
ao sofrimento de Deus
nos lamentos desta terra;
Estejam nossos corações despertos
à compaixão de Deus
para com os povos desta terra;
Estejam nossas consciências despertas
ao compromisso com Deus
com a Aliança desta terra;
Que todo o nosso ser se desperte
ao Espírito de Deus
no abraço desta terra. Amém. [BÊNÇÃO, BILL WALLACE]
CÂNTICO “ENCHE-ME, ESPÍRITO” [TD, 59]
Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar.
Eu, o menor dos teus vasos,
Posso muito transbordar.
Ó, dá-me falar cada dia com salmos,
hinos de amor.
Ó, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor.
Ó, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor.
Em sujeição uns aos outros,
Como convém no Senhor.
LEITURA DO SALMO 68,1-10.32-35

ASCENSÃO DO SENHOR
ORAÇÃO
HINO “LOUVOR E GLÓRIA” [TD, 119]
Nós louvamos a Deus, pelo dom de Jesus
Que por vis pecadores, morreu sobre a cruz.
Aleluia! Toda a glória te rendemos, sem fim.
Aleluia! Toda a graça te imploramos. Amém.
Sim, louvamos a Deus, pela luz que nos dá,
Luz que as trevas dissipa, e jamais falhará!
Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus,
Que foi morto, mas vive na glória dos céus.
Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor,
E fazer-nos sentir teu poder, teu amor!
LEITURA DE JOÃO 17,1-11
CÂNTICO “QUANDO A GLÓRIA DO SENHOR FOR
VISTA” [TD, 142]
Quando a glória do Senhor for vista,
Por toda vista, em todo lugar,
Quando a glória se perder de vista
Como as águas cobrem todo o mar,
Então de vida se encherá a terra,
De alegria e paz pra nunca mais faltar.
Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra,
O Rei, que é Cristo, sempre vai reinar.
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
INTERLÚDIO

LEITURA DE EFÉSIOS 2,1-10
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
HINO “ORAÇÃO A JESUS” [TD 169]
Dirijo a ti, Jesus,
Minha oração,
Eu sei que tudo vês
No coração,
A ti venho adorar,
E graça suplicar,
Oh! Vem-me abençoar,
Vem já, meu Deus.
Dirijo a ti, Jesus,
Minha oração,
Do mal que pratiquei
A confissão;
Sê tu, ó meu Senhor,
Propício ao pecador,
Concede-me o favor
De tua paz.
Dirijo a ti, Jesus,
Minha oração,
Divino amparo que és
Em aflição;
Oh! Vem-me consolar,
Minha alma confortar,
E sempre me guardar
De todo o mal.
Atende, ó meu Jesus,
Minha oração,
Que humilde sobe a ti,
Com gratidão;
Tu és meu Mediador,
Meu Rei e Salvador;
Que sempre em teu amor
Possa eu viver!
LEITURA
Senhor, nosso Deus
Tua ajuda e tua ternura curam nossas feridas
Tua bondade e tua generosidade
enriquecem nossa pobreza
Tua proteção nos liberta do medo
Tua força reanima nossa fraqueza

VISITANTES

Teu amor generoso satisfaz nossa carência
Tua riqueza cumula de bens nosso nada.
Acalma a sede que temos de Ti!
Consola nossas tristezas.
Ameniza nossos sofrimentos.
Cura nossas doenças.
Tu que respondes ao clamor dos que te buscam
Senhor generoso e rico em misericórdia
Nós te pedimos
Mergulha-nos na água viva dos teus dons
Derrama teus favores sobre o povo que te pertence
Eis-nos aqui
À porta de tua generosidade
Expostos ao vento de tua imensa bondade
Cativados por Ti... [PAULO ROBERTO RODRIGUES]
INTERLÚDIO
CÂNTICO “DE TODAS AS TRIBOS” [TD, 121]
De todas as tribos, povos e raças,
muitos virão te louvar.
De tantas culturas, línguas e nações,
no tempo e no espaço, virão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro,
Filho de Deus, raiz de Davi.
Bendito seja o seu Santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui.
Remidos, comprados, grande multidão,
muitos virão te louvar.
Povo escolhido, teu reino e nação,
no tempo e no espaço, virão te adorar.
E a nós só nos cabe tudo dedicar,
Oferta suave ao Senhor.
Dons e talentos queremos consagrar
E a vida no teu altar, pra teu louvor.
ORAÇÃO [LOUVOR]
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE ATOS 1,6-14
MENSAGEM — REV. 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!

OUTROS AVISOS

CAMPANHA NOVA IPBUT
E aí, tem se envolvido nesta nova etapa da nossa igreja? Participe ativamente desta campanha!

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT
A Junta Diaconal começou uma nova campanha de ação social. Atendendo um pedido da Associação
Evangélica Beneficente, vamos colaborar com a Casa de Repouso Otoniel Mota, uma casa de
repouso de idosos apoiada pela associação. Eles consomem 10kg de leite em pó por dia, mantimento
que está em falta.
Para ajudá-los, a IPBut recolherá, nos próximos três meses, doações de LATAS DE LEITE EM PÓ
lpara contribuirmos para a campanha. Começamos a recolher a partir do dia 14/05. Qualquer
dúvida, falem com o André ou com a Regilene.

