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

OS CONSTRUTORES DA CASA DE DEUS
ÊXODO 31:1-11

Reverendo Ademir Aguiar

Deus não se limitou a dar a Moisés instruções sobre o material a utilizar no Tabernáculo e nos
seus pertences, e o respectivo modelo, mas também lhe indicou os nomes dos principais artistas (Êxodo
35:30-35). Dois homens foram escolhidos para supervisionarem a obra, e também para transmitirem a
outros homens seus conhecimentos.
O principal era Bezaleel, neto de Hur (Êxodo 31:2; 35:30). Bezaleel devia ser, naquele tempo,
ainda relativamente novo, pois seu avô, Hur, ainda estava vivo (Êxodo 17:10). O seu nome significa
“à sombra de Deus”. O Senhor o encheu do espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência
em toda a arte (V. 3) para, com suas mãos, executar toda a obra, em ouro, em prata, cobre e
pedras preciosas (Vs. 4-5).
Assim, Bezaleel foi chamado pelo seu nome (v.2); era cheio de espírito (v.3); foram-lhe dados
auxiliares (v.6). Ele fez a Arca (Êxodo 37:1-5), a Mesa dos Pães da Proposição (Êxodo 37:10-16), o
Castiçal (Êxodo 37:17-24), o Altar de Incenso (Êxodo 37:25-28), o Altar dos Holocaustos (Êxodo 38:1) e a
Bacia de Cobre ( Êxodo 38:8 ). Na sua manufatura, ele seguiu as instruções dadas a Moisés por Deus.
O outro artífice, que o ajudava, era Aoliabe, filho de Aisamaque, cujo nome significa “o Pai é
a minha habitação” (Êxodo 31:6; 35:34). Aoliabe, com os seus auxiliares, fez as cortinas para o
pátio, as colunas, as bases, os colchetes, as molduras e as estacas (Êxodo 38:9-20), tudo feito
segundo as indicações divinas (Êxodo 38:23). Também fez a cortina para a porta do pátio (Êxodo
38:18).
Depois, Bezaleel e Aoliabe, fizeram os dois véus: o véu interior, que separava o Lugar Santo
do Lugar Santíssimo, e o véu exterior, para fechar a entrada para o Lugar Santo (Êxodo 38:35-38).
Fizeram, ainda, as vestes para os sacerdotes, as cobertas para o tabernáculo, isto é, panos para
cobrir a arca, a mesa dos pães da proposição, o castiçal e o altar de incenso (Números 4:5-14).
Verificamos que o povo ajudava no trabalho (Êxodo 35:25; 36:8). Todos usavam a sabedoria que o
Senhor lhes havia dado para fazerem a sua vontade (Êxodo 35:5, 10, 25-26, 31, 35).
Quando terminou a execução do Tabernáculo e o respectivo mobiliário, Moisés tudo examinou.
Observou tudo, com muita atenção, para verificar se estavam de harmonia com a ordem do Senhor. Em
seguida, abençoou os que tinham trabalhado em tudo que iria constituir o Tabernáculo, conforme o
modelo que viu no Monte (Êxodo 39:1, 5, 7, 21, 26, 29, 31-32, 42-43).
O que isso tem a ver conosco? Nossa igreja se encontra num momento de mudanças, de um
novo projeto, da busca para a construção de um novo templo, de um lugar onde adoremos a Deus. Da
mesma forma como Deus chamou pessoas para a construção do tabernáculo, creio que Ele também está
chamando-nos para a construção do nosso templo. É hora de atendermos o chamado de Deus e
“arregaçarmos nossas mangas” para que o trabalho seja realizado não por poucos, mas por muitos. Não
há desculpas!
Quando Deus chama alguém para uma tarefa sempre o capacita, dando-lhe toda a
sabedoria, inteligência e conhecimento necessários para realizá-la. Todos podem auxiliar, duma
maneira ou outra, a edificar a Casa de Deus. Se assim fizermos o Senhor dar-nos-á uma bênção,
assim como Moisés abençoou o povo (Êxodo 39:43), porque fizeram tudo quanto Deus havia
ordenado.
Faça parte do projeto de Deus para nossa igreja! Ore, participe, contribua, trabalhe.Se
disponha a fazer o que Deus ordenar e com certeza Ele nos abençoará!

LITURGIA

DÉCIMO TERCEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
HINO CORAL - ALELUIA
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
Eterno Pai, aqui estamos congregados e
humildemente imploramos a Tua graça.
Neste dia com esperança olhamos para Ti e te
pedimos que ao abrirmos teu santo livro com
fé singela e reverente amor te manifeste aos
nossos corações.
Aviva em nós a força da memória e o
entendimento a fim de conhecermos o Rei dos
céus, Jesus Cristo, cuja a glória nos enche de
alegria.
Queremos descansar em Ti, na plenitude do
Teu vasto amor. Em nome de Jesus Cristo, o
Nosso Senhor. Amém!
CÂNTICO “AO ÚNICO” [TD 124]
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao rei eterno e imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus
Adoramos o Teu nome
Nos rendemos aos Teus pés
Consagramos todo nosso ser a Ti
Consagramos todo nosso ser a Ti
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA SALMO 8
D - Ó SENHOR, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!
Pois expuseste nos céus a tua majestade.
C - Da boca de pequeninos e crianças de peito
suscitaste força, por causa dos teus
adversários, para fazeres emudecer o
inimigo e o vingador.
D - Quando contemplo os teus céus, obra dos
teus dedos, e a lua e as estrelas que
estabeleceste, que é o homem, que dele te
lembres E o filho do homem, que o visites?
C - Fizeste-o, no entanto, por um pouco,

menor do que Deus e de glória e de honra
o coroaste.
D - Deste-lhe domínio sobre as obras da tua
mão e sob seus pés tudo lhe puseste:
ovelhas e bois, todos, e também os animais
do campo; as aves do céu, e os peixes do
mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares
C - Ó SENHOR, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!
HINO - “OS CÉUS PROCLAMAM” [NC 22]
Altamente os céus proclamam
Seu divino Criador!
Anunciam o firmamento
Tua obras ó Senhor!
Incessantes, noite e dia,
Dão sinais do teu poder,
Sem palavras, proclamando
Deus excelso no saber!
Majestoso o sol caminha
Pelos céus, com resplendor!
Exultando, em seu percurso,
Enche o mundo de calor.
Todo o vasto universo
Canta, em coro, teu louvor!
E a nós vem doce ensino
Da Palavra do Senhor.
Tua Lei - quão preciosa!
Brilha mais que a clara luz;
Esclarece as nossas mentes,
Guia as almas a Jesus,
Em tua graça meditando,
Cantarei , ó bom Senhor,
E será na minha boca
Agradável o teu louvor. Amém.
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA ISAÍAS 55:6-13
L1 - Buscai o SENHOR enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto.
L2 - Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo,
os seus pensamentos; converta-se ao
SENHOR, que se compadecerá dele, e volte-se
para o nosso Deus, porque é rico em perdoar.

D - Porque os meus pensamentos não são os
vossos pensamentos, nem os vossos caminhos,
os meus caminhos, diz o SENHOR,
C - porque, assim como os céus são mais altos
do que a terra, assim são os meus caminhos
mais altos do que os vossos caminhos, e os
meus pensamentos, mais altos do que
os vossos pensamentos.
L1- Porque, assim como descem a chuva e a
neve dos céus e para lá não tornam, sem que
primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a
façam brotar, para dar semente ao semeador
e pão ao que come,
L2- Assim será a palavra que sair da minha boca:
não voltará para mim vazia, mas fará o que
me apraz e prosperará naquilo
para que a designei.
D - Saireis com alegria e em paz sereis guiados;
os montes e os outeiros romperão em cânticos
diante de vós, e todas as árvores do campo
baterão palmas.
C - Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste,
e em lugar da sarça crescerá a murta; e será
isto glória para o SENHOR e memorial eterno,
que jamais será extinto.
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO CORAL - BUSCAI A DEUS
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA - SALMO 111
Aleluia! De todo o coração renderei graças ao
SENHOR, na companhia dos justos e na
assembléia. Grandes são as obras do SENHOR,
consideradas por todos os que nelas se
comprazem. Em suas obras há glória e
majestade, e a sua justiça permanece para
sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas;
benigno e misericordioso é o SENHOR.
Dá sustento aos que o temem; lembrar-se-á
sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o
poder das suas obras, dando-lhe a herança das
nações. As obras de suas mãos são verdade e
justiça; fiéis, todos os seus preceitos. Estáveis
são eles para todo o sempre, instituídos em
fidelidade e retidão.

Enviou ao seu povo a redenção; estabeleceu
para sempre a sua aliança; santo e tremendo é o
seu nome. O temor do SENHOR é o princípio da
sabedoria; revelam prudência todos os que o
praticam. O seu louvor permanece para sempre.
CÂNTICO “ACLAME AO SENHOR” [TD 150]
Meu Jesus, Salvador, Outro igual não há
Todos os dias eu louvarei
As maravilhas de Teu amor
Consolo, abrigo, refúgio e força 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: ÊXODO 31:1 A 11
MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
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]; Amanda e família [luto].
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

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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DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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

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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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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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.

NOSSA MISSÃO

Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de
Jesus Cristo.
NOSSO 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.
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