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No livro dos Atos dos apóstolos há um pequeno trecho que descreve de forma magnífica a
natureza e qualidade de vida da primeira comunidade cristã em Jerusalém (At 2.41-47). A descrição é
fascinante, impressiona qualquer um que a lê, até mesmo os mais céticos e descrentes. O que vemos
ali é o reino de Deus em ação, a concretização da oração que Cristo ensinou: “Venha o teu reino;
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu...”.
Este relato contrasta com a história de uma outra comunidade (Gn 11.4), que decidiu construir
uma torre que alcançasse os céus e fizesse seus nomes célebres e famosos. Falavam a mesma
língua e tinham um projeto em comum, mas, em vez de criarem uma comunidade, criaram um altar
para sua auto-exaltação. Este relato da Torre de Babel está presente na vida de todos nós. Na
educação, política, trabalho e nos púlpitos de nossas igrejas, todos nós estamos construindo nossas
torres, empenhados em tornar nossos nomes célebres. Queremos construir nosso próprio reino.
O Pentecostes tornou possível o reino de Deus entre nós. O povo de Atos 2 começa a viver o seu
êxodo, dá os primeiros passos rompendo com o jeito que se vivia no “Egito” para viver o novo jeito
ensinado por Cristo, e faz isto de forma natural e sincera, impulsionado pelo chamado de Cristo e pelo
poder do Espírito Santo. A promessa do Espírito não foi para que os primeiros cristãos tivessem poder
para se autopromoverem, mas para reafirmarem os feitos e o caráter de Cristo. Era um novo tipo de
comunidade que nascia de um novo tipo de pessoa. Muitas vezes queremos uma igreja diferente que
nos faça diferentes, mas não queremos ser pessoas diferentes que constroem uma comunidade
diferente.
O relato de Atos nos diz que eles “perseveravam na doutrina dos apóstolos…”, que “diariamente
perseveravam unânimes no templo”. Alguns tinham largado tudo e dedicado dois anos e meio de suas
vidas para seguirem a Cristo. Eles permaneceram em Jerusalém da ascensão até o Pentecostes
aguardando a promessa do Espírito. Era uma comunidade de cristãos disciplinados. A graça não se
opõe à disciplina; pelo contrário, é a disciplina espiritual que sinaliza nosso desejo espiritual. A igreja
sofre quando tentamos viver sob a direção do Espírito Santo, mas sem disciplina, como também sofre
quando tentamos viver com disciplina, mas sem o Espírito Santo.
Era uma comunidade totalmente comprometida em tornar Jesus Cristo conhecido. Tudo nela
apontava para Cristo. Suas orações, o partir do pão, o cuidado que tinham para com os outros, sua
pregação e seu testemunho, a alegria da comunhão, a renúncia dos bens, enfim, tudo em suas vidas
e ações apontava para Cristo.
O Êxodo continua. Estamos a caminho do céu. O testemunho dos dois varões vestidos de branco
foi: “Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir” (At 1.11). O
mesmo Jesus que viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa esperança
vai voltar e estabelecer definitivamente seu reino entre nós. Enquanto isto, somos chamados para ser
sal da terra, luz do mundo e ovelhas no meio de lobos. Olhamos para o mundo, cultura, família,
juventude, infância, guerra, drogas, prostituição, violência, desesperança, solidão, desespero, e
percebemos que a humanidade precisa urgentemente de uma nova esperança.
O problema é que, quando olhamos para a comunidade de Jerusalém, reconhecemos, lá no
fundo, um sentimento ambíguo. É um modelo de comunidade que admiramos, mas não queremos.
Admiramos o amor sacrifical deles, mas não é este o tipo de amor que buscamos. Admiramos sua
vida abnegada, mas não estamos dispostos a abrir mão do que temos por amor ao próximo. Achamos
extraordinário o fato de que tinham tudo em comum, mas não abrimos mão de nosso individualismo.
Confessamos a doutrina dos apóstolos, mas a negamos na prática. No fundo, não queremos uma
comunidade assim. Mas ela é possível e o mundo anseia por ela.
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

Ricardo Barbosa de Sousa

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];Sandra Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [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
LEITURA [TODOS, EM PÉ)
Deus Pai todo poderoso, Te pedimos que
acendas em nossos corações o Teu amor e a
alegria de sermos Teus filhos. Venha ao nosso
encontro e guia nossos passos para que O
sigamos e O amemos na comunhão da Tua
igreja celebrando e vivendo o dom da
comunhão entre nós, Teus filhos. Dá-nos a
ação do Teu Santo Espírito, que ilumina
nossas mentes e desperta entre nós o desejo
de Te adorar. Nos colocamos diante de ti para
te adorar. Aceita o nosso louvor e a nossa
adoração. Em nome de Jesus Cristo, nosso
Senhor!
CÂNTICO “VEM DERRAMA A PAZ” [TD 117]
Vem derrama a paz
Vem derrama as bençãos
Sobre este povo que se chama povo Teu
Dá-nos teu amor
Dá-nos tua força
Pra que tentações não venham a nos desviar
E a glória seja dada a Ti
Pelo que tens feito
Pelo que tens sido
Pelo que farás
Em nós

PENTECOSTE — ANO A
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
Leitura Salmo 100
D - Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as
terras. Servi ao SENHOR com alegria,
apresentai-vos diante dele com cântico.
C - Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele
quem nos fez, e dele somos; somos o seu
povo e rebanho do seu pastoreio.
D - Entrai por suas portas com ações de
graças e nos seus átrios, com hinos de
louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome.
C - Porque o SENHOR é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e,
de geração em geração, a sua fidelidade.
HINO - “VEM ESPÍRITO DIVINO” [TD 56]
Vem, Espírito divino,
Grande ensinador;
Vem, revela às nossas almas
Cristo, o Salvador!
Santo Espírito
Ouve, com favor!
Em poder e graça insigne,
Mostra o teu amor!
Vem, destrói os alicerces
Do viver falaz,
Aos errados concedendo
Salvação e paz!

Vem, reveste a tua Igreja
De energia e luz;
Vem, atrai os pecadores
Ao Senhor Jesus!
Maravilhas grandiosas
Outros povos têm;
Bênçãos venham, semelhantes,
Sobre nós também!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA SALMO 51: 1-13
L1- Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a
tua benignidade; e, segundo a multidão das
tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
L2- Lava-me completamente da minha iniquidade
e purifica-me do meu pecado.
D - Pois eu conheço as minhas transgressões, e
o meu pecado está sempre diante de mim.
Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que
é mau perante os teus olhos, de maneira que
serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
C - Eu nasci na iniquidade, e em pecado me
concebeu minha mãe. Eis que te comprazes
na verdade no íntimo e no recôndito me fazes
conhecer a sabedoria.
L1 - Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo;
lava-me, e ficarei mais alvo que a neve.
Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que
exultem os ossos que esmagaste.
L2 - Esconde o rosto dos meus pecados e apaga
todas as minhas iniquidades.
D - Cria em mim, ó Deus, um coração puro e
renova dentro de mim um espírito inabalável.
Não me repulses da tua presença, nem me
retires o teu Santo Espírito.
C - Restitui-me a alegria da tua salvação e
sustenta-me com um espírito voluntário.
Então, ensinarei aos transgressores os teus
caminhos, e os pecadores se converterão a ti.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO CORAL – “MARAVILHOSO AMOR”

ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA - SALMO 113
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, que se inclina para ver
o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue
do pó o desvalido e do monturo, o necessitado,
para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com
os príncipes do seu povo. Aleluia”.
CÂNTICO - “ACLAME AO SENHOR” [TD 150]
Meu Jesus, Salvador outro igual não há
Todos os dias, quero louvar
As maravilhas de Teu amor
Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser
Com tudo o que sou
Sempre te adorarei!
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos
Poder, majestade e louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som de Teu nome
Alegre Te louvo, por Teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre Te amarei
Incomparáveis são as promessas do Senhor!
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 nesta manhã! Que Deus abençoe
cada um e que voltem mais vezes! São muito bem-vindos!

OUTROS AVISOS
PROGRAMAÇÃO JUNHO
Dia 04 – Participação do Coral no culto matutino
Dias 15 a 18 – Acampamento da Sala da Gente 2.0 em Itanhaém
Dia 24 – Jantar dos Namorados
Dia 30 – Sexta Filosófica
Dia 30 – Madrugada Com Cristo – Mocidade e FEUMP

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.

