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

QUANDO TROCAMOS O TEMPLO DO CONSUMO PELO TEMPLO DA ADORAÇÃO
www.ultimato.com.br
Você foi a igreja no domingo passado? A reposta é muito simples, uma vez que preferimos estar
expostos a sensações de prazer a ter momentos onde a Palavra nos confrontará diante dos desafios e mazelas
que nos acompanham no dia a dia. Não ter saudade, ou não perceber a ausência do corpo é ignorar a proposta
bíblica quando Cristo se refere à igreja: Cada um representa um determinado membro, que juntos se
completam. Você já se perguntou a razão de contribuir para a igreja ficar manca, cega, muda, aleijada? Pois
nossa ausência prejudica não somente a nós, como aqueles que dependeriam de nossa vida para se
completarem.
Lembra do texto: Por acaso a mão dirá ao braço, não preciso de ti. Ou o olho para a boca, você pode
ficar ausente que me viro sozinho. (parafraseando I Coríntios 12.14:19) Nosso pecado nos estimulará a culpar o
próximo pela nossa ausência, quando deveríamos assumir nosso papel como corpo e fazer nossa contribuição.
Isto é, quando não assumimos uma condição mais corajosa e colocaremos a culpa no próprio Deus.
Nossas ausências podem ser uma manifestação de ficar indiferente: para mim tanto faz, ir como não
ir. Não muda muita coisa. Honestamente quando temos este sentimento é uma indicação que perdemos
completamente o sentimento, a expressão da importância em comungar em comunidade. Afinal, somos seres
relacionais, e nosso corpo, alma e espírito nos convidará a pertencer a outro grupo em substituição ao corpo de
Cristo. Agora se tivermos coragem de ficar longe do corpo, por nossa conta e risco, usaremos outras
comunidades que estarão interessadas em nossa subjetividade. Porém quando passar o momento que fomos
usados, a melancolia voltará a ser um sentimento presente.
Felizes aqueles que sentem saudade da casa do Pai, do tratamento que o Pai dá aos empregados,
aos servos, e no gesto de atitude e coragem assumem seu erro quando Declara: Pequei contra os Céus (Afinal
o Pai é nosso e rogamos seu reino tanto nos céus como na terra), como também pecamos contra nossa
família, o corpo de Cristo.
Melhor forma é tomar o caminho de volta e não ficar distante desta cobertura, desta maravilhosa graça revelada
no corpo de Cristo, pois Ele é o nosso cabeça e nós seu corpo. A igreja que podemos julgar como falha, não
seja prejudicada pelas nossas atitudes de afastamento e o pouco caso por aquilo que jamais deveríamos ter
nos afastado. Lá fora, o sentimento ou o resultado depois que a festa acabar, será nos sentirmos cansados e
oprimidos.
O Nosso Cabeça, Cristo, o dono da Igreja nos convida novamente: Você que está cansado e
oprimido venha até a mim, e encontrará descanso para vossa alma.
Se estar na casa do Senhor não me traz mais contentamento preciso saber onde eu me perdi. O Salmista
declarou: Alegrei-me quando me disseram: Vamos a casa do Senhor. Para concluir podemos afirmar que: A
roupa adquirida no templo do consumo nos dará prazer pouquíssimas vezes, logo ficaremos entediados e
desejaremos novas roupas. Agora a roupa que recebemos no templo da adoração, elas são eternas. Ela nos
satisfará plenamente. São vestes nupciais. O pão ou lanche que nos alimentamos no templo de consumo, logo
teremos nova fome e teremos que ingerir outro lanche, pois nos trará insatisfação. Agora o pão da vida que
recebemos no templo de adoração nos completa e nos deixa saciados. O mesmo acontece com a água que
pedimos no templo de consumo, semelhante aquele momento onde a mulher buscou no poço de Jacó alguns
litros para saciar sua sede. Teria que voltar novamente ao poço se não tivesse dado crédito a voz de Cristo
quando declarou: Vem até mim e você ficará saciada por completo. Eu sou pão vivo que desceu do céu e me
revelo através do meu corpo que é a igreja santa e viva.
Glória a Deus que teremos novos finais de semana para decidirmos para qual dos templos nós
direcionaremos nossos passos e da nossa família.O templo da adoração ou o templo do consumo? Nossa
ausência contribuirá para que o Corpo fique deficiente, pense nisto!

LITURGIA

VIGÉSIMO PRIMEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
CORAL – “ALELUIA, AMÉM!”
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
Ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da
glória, nos conceda o espírito de sabedoria e de
revelação no pleno conhecimento dele. Ilumina
os olhos de nosso coração para sabermos qual
é a esperança do nosso chamamento, qual a
riqueza da glória da sua herança em nós e qual
é a suprema grandeza do seu poder para
conosco, segundo a eficácia da força do seu
poder. Que nós, como igreja, sejamos a
plenitude daquele que nos tirou das trevas e
nos trouxe para a sua maravilhosa luz.
Cântico “Hoje é Tempo” [TD 99]
Hoje é tempo de louvar a Deus.
Em nós agora habita Seu Espírito.
Então é só cantar
e a Cristo exaltar
e sua glória
encherá este lugar.
Vem louvar, vem louvar.
No meio dos louvores, Deus habita
É seu prazer cumprir o que nos diz
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA - SALMO 96
D - Cantai ao SENHOR um cântico novo,
cantai ao SENHOR, todas as terras.
C - Cantai ao SENHOR, bendizei o seu nome;
proclamai a sua salvação, dia após dia.
D - Anunciai entre as nações a sua glória,
entre todos os povos, as suas maravilhas.
C - Porque grande é o SENHOR
e mui digno de ser louvado,
temível mais que todos os deuses.
D - Porque todos os deuses dos povos
não passam de ídolos;
o SENHOR, porém, fez os céus.
C - Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura, no seu santuário.
D - Tributai ao SENHOR, ó famílias dos povos,
tributai ao SENHOR glória e força.
Tributai ao SENHOR

a glória devida ao seu nome;
trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
C - Adorai o SENHOR
na beleza da sua santidade;
tremei diante dele, todas as terras.
Dizei entre as nações: Reina o SENHOR.
Ele firmou o mundo para que não se abale
e julga os povos com equidade.
D - Alegrem-se os céus, e a terra exulte;
ruja o mar e a sua plenitude.
Folgue o campo e tudo o que nele há;
regozijem-se todas as árvores do bosque,
C - na presença do SENHOR, porque vem,
vem julgar a terra;
julgará o mundo com justiça
e os povos, consoante a sua fidelidade.
HINO - “LOUVOR AO ETERNO DEUS” [TD 76]
Ó Rei sublime em majestade e glória
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória
Dos que de ti recebem todo o bem!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus,
Glórias rendamos, que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam
De gratidão, ao soberano amor;
Os redimidos com fervor entoam
O nome ilustre do seu Benfeitor!
Eterno Deus! Teus filhos vês prostrados
Em meio ao brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA SALMO 139
L1 - SENHOR, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me assento e quando me
levanto; de longe penetras os meus
pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e
o meu deitar e conheces todos os meus
caminhos.
L2 - Ainda a palavra me não chegou à língua,
e tu, SENHOR, já a conheces toda.
Tu me cercas por trás e por diante e sobre

mim pões a mão. Tal conhecimento é
maravilhoso demais para mim:
é sobremodo elevado, não o posso atingir.
C - Para onde me ausentarei do teu Espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se subo aos
céus, lá estás; se faço a minha cama no
mais profundo abismo, lá estás também;
se tomo as asas da alvorada e me detenho
nos confins dos mares, ainda lá me haverá
de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá.
L1- Se eu digo: as trevas, com efeito, me
encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará
noite, até as próprias trevas não te serão
escuras: as trevas e a luz são a mesma coisa.
L2- Pois tu formaste o meu interior, tu me
teceste no seio de minha mãe. Graças te dou,
visto que por modo assombrosamente
maravilhoso me formaste; as tuas obras são
admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem;
D - os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado e entretecido
como nas profundezas da terra.
Os teus olhos me viram a substância ainda
informe, e no teu livro foram escritos todos
os meus dias, cada um deles escrito e
determinado, quando nem um deles havia ainda.
L1- Que preciosos para mim, ó Deus,
são os teus pensamentos!
E como é grande a soma deles!
L2- Se os contasse, excedem os grãos de
areia; contaria, contaria,
sem jamais chegar ao fim.
C - Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração,
prova-me e conhece os meus pensamentos;
vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
CORAL – “CORDEIRO DE DEUS!”
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO

LEITURA CONJUNTA SALMO 149: 1 A 4, 5A, 6A
Aleluia! Cantai ao SENHOR um novo cântico e
o seu louvor, na assembléia dos santos.
Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no
seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome
com flauta; cantem-lhe salmos com adufe e
harpa. Porque o SENHOR se agrada do seu
povo e de salvação adorna os humildes.
Exultem de glória os santos. Nos seus lábios
estejam os altos louvores de Deus. Aleluia!
CÂNTICO “SÊ ENGRANDECIDO” [TD 255]
Sê engrandecido, ó Deus da minha vida,
Tu És o Deus da minha salvação,
És a minha Rocha, a minha segurança
Meus lábios sempre Te exaltarão
Aleluia, Te louvo
Pois sei que sobre todos És Senhor
Aleluia, Te louvo
Pois sei que sobre todos És Senhor
Aleluia, Aleluia, Aleluia, louvemos ao Senhor
Aleluia, Aleluia, Aleluia, louvemos ao Senhor
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ROBERTO PONTES OLIVEIRA
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
POSLÚDIO

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
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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. 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.
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MASTERCHEF
No próximo sábado, dia 07 DE OUTUBRO, 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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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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CLASSE DE NOVOS MEMBROS
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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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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!
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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.

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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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