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CULTO MATUTINO

Rev Marcelo Smargiasse

Rev Ademir Aguiar

JUNTA DIACONAL

André, Claynon, Geni

Geni, Regilene, Wolf

Enilde

Enilde

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

Aula Conjunta

VIDA CRISTÃ

Ademir Aguiar

Aula Conjunta

JOVENS

André Eller

Aula Conjunta

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Aula Conjunta

SALA COLORIDA Júlia Elert

Aula Conjunta

SALA VERDE

Débora / Lara

Aula Conjunta

SALA AZUL

Aline Moojen

Aula Conjunta

CULTO INFANTIL

Márcia

Missões: o que é?

ANIVERSARIANTES DE JULHO E AGOSTO
18/07

Liliane Smargiasse

04/08

Julia Ellert

20/07

Patrícia e Humberto

06/08

Manuele e Aluísio

25/07

Camila Smargiasse

06/08

Plácido Menezes

26/07

Renato

11/08 Fátima de Araújo

29/07

Nani e Felipe

14/08

Christiane Hoccheim

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

ESCOLHER É RENUNCIAR

Johan Konings

Renunciar não está na moda; é contrário à economia do mercado, ao consumo
irrestrito... Mateus 13,44–42, porém, mostra a atualidade eterna da renúncia. E para
entender isso melhor, a leitura de 1Reis 3,5.7–12 nos lembra o exemplo de
Salomão. Quando Deus o convidou para pedir o que quisesse, ele não escolheu
poder e riqueza, mas, sim, sabedoria para julgar com justiça.
Jesus ensina o povo a escolher o que vale mais: o Reino de Deus. Para
participar dele, vale colocar tudo em jogo, como faz um negociante para comprar um
campo que esconde um tesouro, ou para adquirir uma pérola cujo valor resiste a
qualquer inflação...
O que se contrapõe, nessas duas leituras, são por um lado as riquezas imediatas
(materiais), por outro, o dom que Deus nos dá (para Salomão, a sabedoria no julgar;
para nós, o Reino). Na hora de escolher, o dom de Deus é que deve prevalecer, e o
resto tem de ser sacrificado, se for preciso.
Qual será o dom de Deus hoje? Aquilo que queremos ter em nosso poder, aquilo
que com tanta insistência agarramos e procuramos segurar? Nossas posses,
privilégios de classe, status etc? Ou não será antes a participação na comunhão
fraterna, superar o crescente abismo entre ricos e pobres e transformar as
estruturas de nossa sociedade, para que todos possam participar da construção do
mundo e da História que Deus nos confia? “Os pobres, nosso tesouro”. Queremos
investir tudo, os nossos bens materiais, culturais etc., para uma sociedade que
encarne melhor a justiça de Deus?
Às vezes, a gente preferiria não escolher, para ficar com tudo: a riqueza, o poder,
e, além disso, Deus... Mas quem não se decide, não se realiza. Optar e renunciar é
que nos torna gente. O grande escultor Miguel Ângelo disse que realizava suas
obras de arte, cortando fora o que havia demais. (Podemos meditar nesse sentido
sobre o texto de Romanos 8,28–30: Deus, artesão perfeito, quer fazer de nós uma
obra de arte: conhece o material, projeta, escolhe, endireita... até coroar sua obra
que somos nós, feitos imagem de seu Filho.)
O cristão deve, de maneira absoluta, renunciar ao pecado. Mas se for preciso
para servir melhor ao Reino de Deus, ele deve renunciar também a coisas que não
são más em si (riqueza, prestígio etc.). Pois o Reino vale mais que tudo.

LITURGIA

DÉCIMO SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO
CÂNTICO “ESTRELA DA MANHÃ” [TD, 148]
És a nossa Estrela da Manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Em tuas mãos está todo o vencer,
Resposta a todo aquele que clamar.
A verdade é tua Palavra, que não pode mentir.
Por isso estamos aqui.
Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
Manifesta o teu perdão e poder,
E assim vamos te adorar para sempre,
Pra sempre, ó meu Deus
LEITURA [RESPONSO]
L1: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome,
fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos.
L2: Cantai-lhe, cantai-lhe salmos;
narrai todas as suas maravilhas.
L3: Gloriai-vos no seu santo nome;
alegre-se o coração dos que buscam o Senhor.
T: Senhor, rendemo-nos a ti e te damos graças!
De tuas mãos recebemos tuas dádivas
e com nossos lábios queremos engrandecer-te,
pois tu és maravilhoso
e tua misericórdia vai além do que se pode narrar.
Nosso coração muito se alegra
em estar em tua presença!
Recebe o louvor e gratidão
que provêm de corações imperfeitos.
L1: Buscai o Senhor e o seu poder;
buscai perpetuamente a sua presença.
L2: Lembrai-vos das maravilhas que fez,
dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios,
vós, descendentes de Abraão, seu servo,
vós, filhos de Jacó, seus escolhidos.
T: Ele é o Senhor, nosso Deus;
os seus juízos permeiam toda a terra.
L3: Lembra-se perpetuamente da sua aliança,
da palavra que empenhou para mil gerações;
L2: da aliança que fez com Abraão

e do juramento que fez a Isaque;
L1: o qual confirmou a Jacó por decreto
e a Israel por aliança perpétua.
T: Bendito seja o Senhor, nosso Deus! Aleluia!
[Salmo 105,1-11.45b]

HINO “DEUS DOS ANTIGOS” [TD, 78]
Deus dos antigos, cuja forte mão
Rege os milhares de astros na amplidão,
Ó soberano e excelso Criador,
Com gratidão cantamos Teu louvor.
Aos nossos pais Tu foste inspiração,
Força e poder, vitória e proteção.
Oh! Sobre nós, supremo Amparador,
Seja também o Teu imenso amor!
No torvelinho e na perturbação
Dos tempos maus de um mundo em confusão,
Teu braço forte seja o defensor
Dos que confiam sempre em Ti, Senhor!
Teu povo guia em paz e mansidão,
Testemunhando a Tua redenção
E as nossas vidas cantarão, Senhor,
Com gratidão o Teu eterno amor!
ORAÇÃO
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
INTERLÚDIO
ORAÇÃO SILENCIOSA
LEITURA [TODOS, COM SINGELEZA]
Admiráveis são os teus testemunhos;
por isso, a minha alma os observa.
A revelação das tuas palavras esclarece
e dá entendimento aos simples.
Abro a boca e aspiro,
porque anelo os teus mandamentos.
Volta-te para mim e tem piedade de mim,
segundo costumas fazer aos que amam o teu nome.
Firma os meus passos na tua palavra,
e não me domine iniquidade alguma.
Livra-me da opressão do homem,
e guardarei os teus preceitos.
Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo

Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo
e ensina-me os teus decretos.
Torrentes de água nascem dos meus olhos,
porque os homens não guardam a tua lei.
[Salmo 119,129-136]

HINO “VENHO COMO ESTOU” [TD 160, 3A ESTROFE E CORO]
Oh! Sem demora, Salvador,
Socorre-me por teu amor,
Pois tu, ó Cristo, és meu Senhor,
Aceita um pecador!
Eu venho como estou,
Eu venho como estou!
Porque Jesus por mim morreu,
Eu venho como estou!
LEITURA
L1: Senhor, tão certo como o céu é sem-limites,
nós nos apresentamos como
criaturas limitadas diante de ti;
L3: Senhor, tão certo como as estrelas brilham
neste céu sem fim,
nós nos inclinamos para confessar-te
nossos limites;
T: Deus, Pai que tudo perdoas,
aproxima-te de nós, estende-nos tuas mãos,
conduze-nos pelos caminhos do amor,
da paz, da mansidão, da justiça;
faze-nos solidários, compreensivos e fiéis;
estende-nos teu céu infinito
para que nossa finitude
se transforme em luz eterna para a vida,
pois sem ti, Senhor,
nada somos e nada seremos. [Alexandre Filordi]
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
LEITURA DE ROMANOS 8,26–39 [L2]

CÂNTICO “QUEM NOS SEPARARÁ?”
Quem nos separará do amor de Cristo?
Será a tribulação, angústia ou perseguição
Fome ou nudez, perigo ou espada?
Quem nos separará do amor de Cristo?
Porque eu estou bem certo
De que nem morte, nem vida,
Nem anjos, nem principados,
Nem coisas do presente, nem do porvir,
Nem poderes, nem altura, nem profundidade,
Nem qualquer outra criatura,
Poderá nos separar
Do amor de Deus, que está em Jesus Cristo,
Nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
Nada, nada, poderá nos separar,
Nada, nada, poderá nos separar
Do amor de Deus que está em Jesus Cristo,
Nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
Nada, nada, poderá nos separar,
Nada, nada, poderá nos separar
Do amor de Deus que está em Jesus Cristo,
Nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MATEUS 13,31-33.44-52
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

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]; Annye [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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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!

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT
A Junta Diaconal começou em 14/05, uma campanha de ação social. Atendendo a um pedido da
Associação Evangélica Beneficente, estamos colaborando 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 já está recebendo doações DE LEITE EM PÓ ou quantia em dinheiro para
compra, para contribuirmos para a campanha. Qualquer dúvida, falem com o André ou com a Regilene.
Informamos, ainda, que já foram recolhidos mais de 48 kg de leite em pó. Continue participando dessa
Campanha que vai até o dia 30/07.

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT

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. 107 c/c - 224589-2 (para manutenção da igreja)
BRADESCO ag. 107 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
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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!
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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.
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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