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

BUSCANDO O REINO DE DEUS
“Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas (as coisas no contexto do
texto que não dá pretexto para cabresto) vos serão acrescentadas” (Mateus 6:33)
Nessa passagem do Evangelho, Jesus nos encoraja a priorizar a busca dos valores espirituais que
são eternos e alimentam nossa alma, porque os valores materiais serão supridos conforme nossas
necessidades. "Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas necessidades vos
serão dadas por acréscimo". Muitas vezes nos orientamos na busca dos bens materiais e essa atitude nos
afasta dos desígnios traçados por Jesus, uma vez que esses dois caminhos são conflitantes. "Ninguém pode
servir a dois senhores: pois, ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não
podeis servir a Deus e ao dinheiro".
A obtenção dos bens materiais não depende apenas do nosso esforço individual, mas é uma
dádiva divina. "Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso". E esse suprimento das
necessidades materiais é garantido a todos que seguem seus ensinamentos de amor a Deus e serviço ao
próximo. "Por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios no campo: eles não
trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo: nem o rei Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um
deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará
muito mais por vós, gente de pouca fé?
Mas o que é buscar o Reino de Deus? Creio que:
1. Buscar o Reino de Deus é buscá-lo no coração dos homens, pois quando olhamos para dentro
de nós podemos perceber quem está governando o nosso ser, ele não tem de ser buscado em outro lugar
senão dentro da nossa interioridade e submissão a vontade do Nosso Rei.
2. Buscar o Reino de Deus em mim não é uma tarefa de ansiedade mais uma tarefa de descanso. É um
entregar, é aceitar o cuidado amoroso e providencial de Deus por nós.
3. Buscar o Reino de Deus é converter o coração, a confiança, ao amor e a misericórdia na certeza
de filiação Divina.
4. Buscar o Reino de Deus é a capacidade de reconhecer a minha incapacidade aceitando a
capacidade de Deus.
5. Buscar o Reino de Deus é buscar a justiça, o que é íntegro, o que é reto que não é fruto de
legalismo, moralismo ou de fanfarrismo trombeteiro, mas de justiça discreta, mansa e não marketeira.
6. Buscar o Reino de Deus é ter sensibilidade e coragem para assumir a identidade de bemaventurado tendo como status o título de: “pobre de espírito, manso, aquele que chora, aquele que têm fome
e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador, aquele que sofre perseguição por causa da
justiça, aquele que é injuriado e caluniado” recebendo a promessa que não é transitória, mas eterna que diz:
“ Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas
que foram antes de vós” (Mateus 5:1-12)
7. Buscar o Reino de Deus é buscar o Reino do Amor vertical que se traduz em amor horizontal.
“Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira
nenhuma entrará nele” (Marcos 10:15)
Sendo assim, deixemos nossas preocupações materiais em segundo plano na certeza que nossa
fidelidade a Deus nos garantirá Sua providência e sigamos em buscar o Reino de Deus!
Reverendo Ademir Aguiar

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Beatriz Mayumi [saúde, amiga de Júlia H.]; Valentina [saúde, filha da amiga da Claudia]; Alan Yudi
Kyonaga [saúde, amigo de Melissa]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; D. Blanca [saúde]; Cleo [saúde, amiga
da Teca], Sandra Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; D. Ivany [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.

ENSAIOS DO CORAL

Reiniciaremos os ensaios do nosso coral na próxima quinta-feira (16/02/2017) as 20:30 horas na igreja.
Todos os coralistas estão convocados e aqueles que possuem interesse em participar também são
nossos convidados. Participe!

LITURGIA

SEXTO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
Pai querido nesta manhã...
Perdoa-nos pela nossa ineficácia como cristãos,
E dá-nos a força do Teu Espírito
Para anunciarmos Cristo, hoje,
Como esperança para a humanidade
E verdade que vence a mentira,
Como paz e liberdade
Que fundamenta a dignidade humana,
Como a vida que supera a morte,
O desamor e a opressão,
Como única libertação,
Capaz de criar pessoas livres que amam.
Enche os nossos corações com o Teu Espírito
E acende em nós o fogo perene do teu amor.
Amém!
CÂNTICO GRANDE É O SENHOR [TD 90]
Grande é o Senhor e mui digno de louvor
Na cidade do nosso Deus Seu Santo monte
Alegria de toda terra
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
E que nos ajuda contra o inimigo
Por isso diante Dele nos prostramos
Queremos o Teu Nome engrandecer
E agradecer-Te por Tua obra
Em nossas vidas
Confiamos em Teu infinito amor
Pois só Tu és o Deus eterno
Sobre toda terra e céus
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]

LEITURA SALMO 98
D - Cantai ao SENHOR um cântico novo,
porque ele tem feito maravilhas;
a sua destra e o seu braço santo
lhe alcançaram a vitória.
L1- O SENHOR fez notória a sua salvação;
manifestou a sua justiça
perante os olhos das nações.
L2- Lembrou-se da sua misericórdia
e da sua fidelidade
para com a casa de Israel;
todos os confins da terra
viram a salvação do nosso Deus.
C - Celebrai com júbilo ao SENHOR,
todos os confins da terra;
aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.
D - Cantai com harpa louvores ao SENHOR,
com harpa e voz de canto;
com trombetas e ao som de buzinas,
exultai perante o SENHOR, que é rei.
L1 - Ruja o mar e a sua plenitude,
o mundo e os que nele habitam.
L2 - Os rios batam palmas,
e juntos cantem de júbilo os montes,
C - na presença do SENHOR,
porque ele vem julgar a terra;
julgará o mundo com justiça e os povos,
com eqüidade.
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 62: 1-3, 5-8
D - Somente em Deus,
ó minha alma, espera silenciosa;
dele vem a minha salvação.
L1- Só ele é a minha rocha, e a minha salvação,
e o meu alto refúgio; não serei muito abalado.
L2- Até quando acometereis vós a um homem,
todos vós, para o derribardes,
como se fosse uma parede pendida
ou um muro prestes a cair?
C - Somente em Deus,
ó minha alma, espera silenciosa,
porque dele vem a minha esperança.
L1- Só ele é a minha rocha, e a minha salvação,
e o meu alto refúgio; não serei jamais abalado.
L2- De Deus dependem
a minha salvação e a minha glória;
estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio.
C - Confiai nele, ó povo, em todo tempo;
derramai perante ele o vosso coração;
Deus é o nosso refúgio.
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO - VENHO COMO ESTOU [TD 160]
Jesus, Senhor, me chego a ti!
Tua ira santa mereci.
Oh! Dá-me alívio mesmo aqui,
Aceita um pecador!
Eu venho como estou,
Eu venho como estou!
Porque Jesus por mim morreu,
Eu venho como estou!

Eu nada posso merecer,
Tu vês-me prestes a morrer.
Oh! Não me deixes perecer,
Aceita um pecador!
Oh! Sem demora, Salvador,
Socorre-me por teu amor,
Pois tu, ó Cristo, é meu Senhor,
Aceita um pecador!
ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA - [Salmo 135: 1-3,19-21]
Aleluia! Louvai o nome do SENHOR; louvai-o, servos
do SENHOR, vós que assistis na Casa do SENHOR,
nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao SENHOR,
porque o SENHOR é bom; cantai louvores ao seu
nome, porque é agradável.
Casa de Israel, bendizei ao SENHOR; casa de Arão,
bendizei ao SENHOR; casa de Levi, bendizei ao
SENHOR; vós que temeis ao SENHOR, bendizei ao
SENHOR. Desde Sião bendito seja o SENHOR, que
habita em Jerusalém! Aleluia!
CÂNTICO - CANTAREI TEU AMOR
Dos montes corre para o mar
Teu rio de amor por mim
Eu abrirei meu coração
Deixando tua cura entrar
Me alegro por te pertencer
Levantarei as minhas mãos
Teu amor me alcança e me faz louvar-te
Cantarei teu amor pra sempre
Cantarei teu amor pra sempre
Meu coração exulta
Com alegria eu canto
Se o mundo conhecer a Ti
Ele se encherá com a sua alegria
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA BÍBLICA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
PÓSLUDIO

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho da IPBut convoca todos os membros para sua AGO a acontecer no dia 12 de março de 2017 , após
o Culto Matutino, a fim de que os membros tomem conhecimento do balanço 2016, do orçamento para 2017,
das nomeações para os ministérios da igreja e dos projetos do Conselho. Participe!

