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

DO CONTROLE AO AUTOABANDONO
Ricardo Barbosa de Sousa (www.ultimato.com.br)
A jornada espiritual é um longo caminho onde aprendemos a confiar menos em nós e mais
em Deus. É um processo lento e sem nenhuma garantia de sucesso. Sabemos que os caminhos de
Deus são diferentes dos nossos e seus planos estão muito acima dos nossos. Confiar no que não
conhecemos nem controlamos nunca foi fácil para ninguém. No fundo, queremos que Deus nos ajude
em nossos caminhos e que abençoe os nossos planos, de forma que a vida que queremos viver seja
agradável, segura e feliz, sem perdermos o controle sobre ela.
Carregamos um medo não confessável de nos entregar a Deus. Por causa desse medo, vivemos
exilados em um mundo pequeno, de horizontes limitados, incapazes de nos identificar com o mundo de
Deus e nos entregar a ele, embora seja esse nosso anseio mais fundamental. Porém, como vamos confiar
nosso futuro a Deus e nos entregar ao seu cuidado se a nossa visão dele é tão limitada e superficial?
Davi, no Salmo 37, nos faz um convite ousado: “Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o
mais ele fará”. O desejo de viver de forma confiante e segura em Deus é intrínseco à fé, mas sabemos, pela
experiência pessoal, que com uma mão buscamos tocar nas mãos de Deus expressando nosso desejo de
sermos guiados por ele, e com a outra nos agarramos aos nossos recursos e resistimos à entrega total.
A confiança em Deus, de certa forma, desenvolve-se num mundo de incertezas, mas a
tecnologia nos envolve num mundo de certezas -- ou falsas certezas. Hoje, em vez de recorrer à oração
diante de uma enfermidade, recorremos aos planos de saúde e aos centros que oferecem as melhores
tecnologias de diagnóstico e tratamento. A segurança tecnológica substitui a entrega do caminho a Deus
e a confiança de que “o mais ele fará.” Nossos antepassados aprenderam a confiar em Deus em parte
porque contavam com poucos recursos para os grandes problemas que tinham de enfrentar.
A visão que temos de Deus é superficial e limitada por causa do desejo de termos o controle. A
visão bíblica de Deus é sempre uma ameaça à autoconfiança do homem. E é a própria autoconfiança que
nos leva a um sentimento de que Deus é sempre frio, impessoal e distante e isso nos leva à frustração na
experiência espiritual e à falta de intimidade com o Deus vivo. Ela nos condena a uma vida de
superficialidade na relação com ele e leva ao desenvolvimento de mecanismos de controle, aumentando
a distância e a impessoalidade. Avançamos confiando menos em Deus e mais em nós.
A confiança envolve a consciência de nossa absoluta necessidade de Deus. Se não
dependemos dele, somos propensos a cultivar um tipo de ateísmo prático, porque acreditamos que
conseguimos aquilo de que necessitamos sem qualquer dependência consciente de Deus. Diante da
forte ênfase contemporânea na autossuficiência, tendemos a depender mais do uso das técnicas do
que do Espírito de Deus. Queremos viver em Deus, sem depender de Deus, agir em nome de Deus,
sem qualquer consciência da necessidade real que temos dele. Não somos capazes de negá-lo, mas
também não cultivamos uma consciência da necessidade dele.
Expressões comuns que descrevem a confiança em Deus tornam-se cada vez mais
estranhas a nós: “temor do Senhor” ou “esperar no Senhor”. Dificilmente um cristão moderno
conseguiria esperar 25 anos para ver realizada uma promessa de Deus como aconteceu com Abraão.
Provavelmente não escolheríamos Davi, o mais jovem da casa de sua família, para ser o futuro rei de
Israel. Certamente não entenderíamos o motivo de permanecer setenta anos num cativeiro e aceitá-lo
como um processo necessário de transformação.
A confiança em Deus nos ajuda a colocar todas as coisas em perspectiva. Aprendemos que
vivemos sob o pacto de uma aliança com a graça redentora de Deus, e não com a mentalidade
neurótica e manipuladora da nossa cultura impaciente.

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM — 8O. DOMINGO - ANO B

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“Senhor Deus,
Da mesma forma que o Senhor olhou por mim,
me fazendo sentir-me em casa em uma terra
distante,
firmando meus passos em meio à insegurança,
cuidando de mim na minha inexperiência,
me provendo cada uma de minhas necessidades,
me dando irmãos a ponto de quase não poder
contá-los todos,
me fazendo sorrir até quando não há motivo
aparente,
ajuda-me a andar nos seus caminhos
e a prestar um culto agradável ao Senhor”
CÂNTICO – “QUERO LOUVAR-TE” [TD 205]
Quero louvar-te, sempre mais e mais,
Quero louvar-te, sempre mais e mais.
Buscar o teu querer, Tua graça conhecer.
Quero louvar-te!
As aves do céu cantam para ti,
As feras do campo refletem teu poder.
Quero cantar, quero levantar as minhas mãos à ti!
Quero amar-te, sempre mais e mais,
Quero amar-te, sempre mais e mais.
Buscar o teu querer, Tua graça conhecer.
Quero amar-te!
Quero servir-te, sempre mais e mais,
Quero servir-te, sempre mais e mais,
Buscar o teu querer, Tua graça conhecer.
Quero servir-te!
ORAÇÃO E SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA - SALMO 96
D – Cantai ao SENHOR um cântico novo,
cantai ao SENHOR, todas as terras.
L1 - Cantai ao SENHOR, bendizei o seu nome;
proclamai a sua salvação, dia após dia.
L2 - 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.
L1-Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura, no seu santuário.
L2-Tributai ao SENHOR, ó famílias dos
povos, tributai ao SENHOR glória e força.
C - Tributai ao SENHOR a glória devida ao
seu nome; trazei oferendas e entrai nos
seus átrios.
D - Adorai o SENHOR na beleza da sua
santidade; tremei diante dele, todas as terras.
L1-Dizei entre as nações: Reina o SENHOR.
Ele firmou o mundo para que não se abale
e julga os povos com eqüidade.
L2-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” [HNC 14]
Vamos nós louvar a Deus, Vamos, vamos!
Ao Senhor de toda luz, Santo, Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus, Santo, Santo!
Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus, Santo, Santo!
Nosso Deus, eterno Pai, Santo, santo,
Deu-nos bênçãos por Jesus, Vede, vede!
Ao Senhor glorificai,
Vós, os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai, Vinde, vinde!
Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo!
Exaltemos com fervor, Hoje, hoje!
Tributemos todos nós
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta voz, Hoje, hoje!

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA SALMO 51:1-12
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a
tua benignidade; apaga a minhas
transgressões, segundo a multidão das tuas
misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniquidade,
e purifica-me do meu pecado.
Porque eu conheço as minhas transgressões,
e o meu pecado está sempre diante de mim.
Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que
é mal à tua vista, para que sejas justificado
quando falares, e puro quando julgares.
Eis que em iniquidade fui formado, e em
pecado me concebeu minha mãe.
Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto
me fazes conhecer a sabedoria.
Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lavame, e ficarei mais branco do que a neve.
Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que
gozem os ossos que tu quebraste.
Esconde a tua face dos meus pecados, e
apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e
renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença, e não
retires de mim o teu Espírito Santo.
Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e
sustém-me com um espírito voluntário.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO - “CUIDADO DIVINO” [HNC 165]
Não desanimes! Deus proverá;
Deus velará por ti.
Com suas asas te cobrirá
Deus velará por ti.

Deus cuidará de ti,
Na tua dor,
Com todo o amor.
Jamais te deixará;
Deus velará por ti.
Se no teu peito vibrar a dor,
Deus velará por ti.
Tu já provaste Seu grande amor,
Deus velará por ti.
Nos desalentos, Nas provações,
Deus velará por ti.
Nas desventuras, Nas tentações,
Deus velará por ti.
Como estiveres, Não temas, vem!
Deus velará por ti.
Teu Pai bondoso Te espera além,
Deus velará por ti.
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA - SALMO 146:1, 2 E 10
“Aleluia! Louva, ó minha alma, ao SENHOR.
Louvarei ao SENHOR durante a minha vida;
cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.
O SENHOR reina para sempre; o teu Deus, ó
Sião, reina de geração em geração. Aleluia!”.
CÂNTICOS: GRUPO DE LOUVOR
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA BÍBLICA E MENSAGEM: REV. ADEMIR
AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

VISITANTES
Agradecemos a presença de todos os que nos visitam nessa manhã! Que Deus abençoe cada
um e que voltem mais vezes! São muito bem-vindos!

PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair
(mãe do Allan) (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
A Junta Diaconal está recebendo doações de agasalhos, roupas de frio e cobertores em bom estado.
Esta arrecadação será encaminhada para entidades que tratam com moradores de rua. Participe.
Contamos com sua colaboração!
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CAMPANHA NOVA IPBUT

CAMPANHA NOVA IPBUT

Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair
(mãe do Allan) (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.

Já entramos na segunda da fase da construção de nosso templo. E você, tem se envolvido nesta nova
etapa da nossa igreja? Conforme informado anteriormente, a Comissão Financeira do Projeto de
Expansão está buscando mensurar o volume de contribuição que receberemos. Caso queira colaborar
conosco ou saiba de pessoas que possa indicar para colaborar também, entre em contato. Participe
ativamente desta campanha!
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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/Arlete) 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.
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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
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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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