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

REFORMA, ONTEM E HOJE
Reverendo Ademir Aguiar
Todo grupo humano possui em sua história eventos de grande significado que estão
intimamente associados com sua identidade. No caso dos protestantes, o evento de grande
significado histórico é a chamada Reforma Religiosa do século XVI.
O monge agostiniano e professor de teologia Martinho Lutero, afixou à porta da
Igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas célebres 95 teses, convidando a comunidade
acadêmica local para um debate público sobre a venda das indulgências e outras questões
controvertidas. Desde então, o dia 31 de outubro de 1517 tem permanecido na consciência
evangélica como um símbolo fundamental do seu movimento.
Por decisivo e marcante que tenha sido, esse acontecimento pertence ao passado e
não pode mais ser repetido. Há muitos evangélicos que sonham com uma volta aos tempos
da Reforma, assim como tantos gostariam de restaurar os dias heróicos da igreja primitiva. A
isto chamamos de “repristinação”, ou seja, a tentativa de restaurar alguma coisa a um estado
ou condição original, prístino. Porém, o fato é que os acontecimentos, circunstâncias e
personagens passam inexoravelmente; somente as idéias e os ideais permanecem, e são
eles, acima de tudo, que devem ocupar a nossa atenção.
No 5º Centenário da Reforma Protestante, como podemos celebrar a obra dos
desbravadores evangélicos do século XVI? De que modo podemos honrar o Deus dos
reformadores, nós que vivemos no inicio do século XXI? Uma das respostas é: conhecendo
e encarnando as convicções que nortearam as suas vidas e os seus labores. Destacamos
três delas, que reputamos essenciais para a igreja contemporânea.
Em primeiro lugar, é notável o lugar que os reformadores deram ao Deus trino:
apesar dos fatores políticos, sociais e econômicos envolvidos na Reforma, o seu ímpeto mais
central veio da profunda experiência religiosa de líderes como Lutero e Calvino. A sua visão
da graça e da glória de Deus, mediada pelas Escrituras, levou-os a colocar a graça e a glória
de Deus no centro de suas vidas e a rejeitar tudo aquilo que pudesse obscurecer a Sua
majestade como Senhor do universo, da vida e da redenção.
Em segundo lugar, é notável a compreensão dos reformadores sobre a Igreja: a
igreja não era para eles uma estrutura ou instituição, mas o conjunto de fiéis que se reúnem
para a adoração, comunhão e serviço; exaltando a Deus, estudando a Sua Palavra,
celebrando a Sua salvação, testemunhando de Sua graça e servindo o próximo.
Em terceiro lugar, é notável a entendimento dos reformadores sobre a
Sociedade: rompendo com a dicotomia entre sagrado e secular, os líderes da Reforma e
seus seguidores insistiram no fato de que toda a vida pertence a Deus e deve refletir o Seu
senhorio. Com seu trabalho e exemplo, o cristão deve esforçar-se para que os valores do
Reino permeiem todas as áreas da coletividade.
Que sejam essas as nossas preocupações ao lembrarmos novamente os eventos e
personagens dos quais somos herdeiros. E que Deus nos abençoe nessa caminhada de
testemunho e luta!

LITURGIA

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as
terras. Servi ao SENHOR com alegria,
apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei
que o SENHOR é Deus; foi ele quem nos fez,
e dele somos; somos o seu povo e rebanho do
seu pastoreio. Entrai por suas portas com
ações de graças e nos seus átrios, com hinos
de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o
nome. Porque o SENHOR é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e, de geração
em geração, a sua fidelidade. [Salmo 100]
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 Teu 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 [DIRIGENTE]
LEITURA [SALMO 133]
Oh! Como é bom e agradável viverem unidos
os irmãos! É como o óleo precioso sobre a
cabeça, o qual desce para a barba, a barba de
Arão, e desce para a gola de suas vestes. É
como o orvalho do Hermom, que desce sobre
os montes de Sião. Ali, ordena o SENHOR a
sua bênção e a vida para sempre.

HINO “O GRANDE AMOR DE DEUS” [TD, 143]
A Deus demos glória por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA DO SALMO 130,1-6.7B [RESPONSIVA]
Das profundezas clamo a ti, SENHOR. Escuta,
Senhor, a minha voz; estejam alertas os teus
ouvidos às minhas súplicas. Se observares,
SENHOR, iniquidades, quem, Senhor,
subsistirá? Contigo, porém, está o perdão,
para que te temam. Aguardo o SENHOR, a
minha alma o aguarda; eu espero na sua
palavra. A minha alma anseia pelo Senhor,
pois no SENHOR há misericórdia; nele há
copiosa redenção.
ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO

LEITURA DO SALMO 113,1-5 [TODOS]
Aleluia! Louvai, servos do SENHOR, louvai o
nome do SENHOR. Bendito seja o nome do
SENHOR, agora e para sempre. Do nascimento
do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do
SENHOR. Excelso é o SENHOR, acima de
todas as nações, e a sua glória, acima dos céus.
Quem há semelhante ao SENHOR, nosso Deus,
cujo trono está nas alturas.
CÂNTICO “EU TE LOUVAREI, MEU BOM JESUS”
És Tu única razão da minha adoração ó Jesus,
És Tu única esperança que anelo ter ó Jesus,
Confiei em ti fui ajudado,
Sua salvação tem me alegrado,
Hoje há gozo em meu coração
Com meu canto te louvarei.

Eu te louvarei, te glorificarei,
Eu te louvarei meu bom Jesus.
Em todo tempo te louvarei,
Em todo tempo te adorarei,
Eu te louvarei, te glorificarei,
Eu te louvarei meu bom Jesus.
ORAÇÃO DE LOUVOR
RECEBIMENTO DE NOVOS MEMBROS
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
POSLÚDIO

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!

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.

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

CERIMÔNIA DE CASAMENTO
Hoje, após o culto matutino, realizaremos o enlace matrimonial dos irmãos Rodolfo e Iara. Será um
momento de alegria e festa de nossa comunidade. Compartilhe deste momento com nossos irmãos!

CERIMÔNIA DE CASAMENTO
Hoje, após o culto matutino, realizaremos o enlace matrimonial dos irmãos Rodolfo e Iara. Será um
momento de alegria e festa de nossa comunidade. Compartilhe deste momento com nossos irmãos!

RECEBIMENTO DE NOVOS MEMBROS
No culto matutino de hoje, realizaremos a recepção de novos membros por batismo e profissão e por
transferência. Será um momento de alegria e festa de nossa comunidade. Louve a Deus pela vida
destes irmãos e de nossa igreja!
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destes irmãos e de nossa igreja!

CLASSE DE NOVOS MEMBROS
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!
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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!
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momento de edificação para todos os participantes. Venha e 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
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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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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.
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