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

PERSEVERANÇA

Atos 2:42

Vivemos num tempo em que tudo acontece com muita rapidez; as pessoas têm
pressa em todas as coisas. A pressa excessiva tem a tendência de relativizar as coisas,
como ocorre nos dias de hoje. Todos querem cursos rápidos, igrejas que crescem
rápido e se algo demora muito a acontecer, desistem de suas realizações e projetos.
Quando lemos a respeito da igreja primitiva, uma de suas características era a
perseverança conforme mostra o nosso texto. Como consequência dessa maneira de
viver e agir ela tornou-se uma poderosa agência nas mãos de Deus para conduzir
pecadores a Cristo.
Assim sendo, precisamos entender que para sermos bem sucedidos na obra do
Senhor e termos a sua benção precisamos ser perseverantes em quatro áreas:
Na doutrina - uma igreja que não é perseverante na doutrina bíblica não
merece o nome de igreja cristã. É a doutrina bíblica que dá estrutura à igreja e mostra o
que compete a ela fazer. Não podemos prescindir da doutrina. Desprezar a doutrina é
candidatar-se à ira de Deus.
Na comunhão – Só vive em comunhão quem pensa da mesma maneira e tem
em vista um mesmo alvo. Como é bom e agradável viveram os irmãos em união... ali
ordena o senhor a sua benção(Sl. 133). Uma igreja que não persevera em comungar os
mesmos objetivos e alvos e não caminha junta, não usufrui das bênçãos de Deus.
No partir do pão - O partir do pão aqui nos faz lembrar da santa comunhão,
instituída por Cristo para os seus e também da solidariedade que deve existir entre os
discípulos de Cristo. São estes laços que, usados adequadamente, fortalecem o
relacionamento dos filhos de Deus.
Nas orações – A oração é uma arma poderosa que Deus, em sua infinita
graça, concede aos seus filhos. Lembremos sempre que “muito pode por sua eficácia a
oração do justo”. (Tg. 5;16b). “Perseverai na oração, vigiando com ações de
graças” (Cl. 4:2).
No domingo passado, o Conselho da Igreja apresentou um projeto de
ampliação de nossa igreja que foi intitulado “Nova IPBUT”., desafiando a igreja para um
envolvimento no crescimento não só de nossa comunidade mas também do Reino de
Deus aqui onde estamos. Mais isso só terá sentido e razão de ser, se formos
perseverantes na Palavra de Deus, se tivermos comunhão com Deus e o próximo, se
compartilharmos o pão com os irmãos da fé na mesa do Senhor e nas suas
necessidades e não formos omissos nas orações.
Se assim agirmos e entendermos o propósito de Deus em nossas vidas aqui na
IPBUT e perseverarmos em nossa caminhada por certo teremos uma vida cristã
saudável, uma igreja fortalecida e abençoada pelo nosso bom Deus.
Pensemos nisso para a honra e glória do nosso bom 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.
CORAL IPBUT
Os ensaios do Coral foram retomados na semana passada e estendemos o convite aos que têm
interesse de participar para que venham cantar conosco. Ensaios às terças-feiras, 20h30. Participe!
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. Participe!
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Hoje , após o Culto Matutino, todos os membros da IPBUT estão convocado para a AGO, a fim de
que tomem conhecimento do balanço 2016, do orçamento para 2017, das nomeações para os
ministérios da igreja e dos projetos do Conselho quanto a ampliação da IPBUT. Participe!
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Conselho da IPBut convoca seus membros para a Assembleia Geral Extraordinária a acontecer no
dia 19 de março de 2017, após o culto matutino, para decidir sobre projeto de ampliação da igreja
apresentado pelo Conselho. Contamos com a presença de todos. Participe!

LITURGIA
SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA — ANO A
PRELÚDIO
Se te achas salvo e, ao invés,
Estás débil, oprimido e sem vigor,
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
Rende-te à presença de Jesus
Vem, ó Deus, caminhar com o teu povo, pois
E o Espírito te encherá de amor.
tu somente é a nossa força e glória, Em Ti nós
O
RAÇÃO
[DIRIGENTE]
colocamos a nossa confiança.
Vem, ó Deus, caminhar atrás de nós, ao nosso SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
lado, à nossa frente, pois tu somente és nossa LEITURA DE 1PEDRO 1,3–9
proteção, companhia e direção.
D: Bendito o Deus
Em Ti, colocamos a nossa confiança. Ajudae Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
nos a louvar-te e a adorar-te. Em nome de
que, segundo a sua muita misericórdia,
Jesus. Amém!
nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo
CÂNTICO “HÁ UM DOCE ESPÍRITO AQUI”[TD 58]
dentre os mortos,
Há um doce Espírito aqui
L1:
para
uma herança incorruptível,
E eu sei que é o Espírito de Deus;
sem mácula, imarcescível,
Já podemos todos perceber
reservada nos céus para vós outros
A presença de Jesus, o Salvador.
que sois guardados pelo poder de Deus,
Doce presença, presença santa,
mediante a fé, para a salvação preparada
Vem sobre nós,
para revelar-se no último tempo.
Enchendo-nos do Teu poder!
L2: Nisso exultais, embora, no presente,
Te adoraremos por Tua presença aqui
por breve tempo, se necessário,
E que renovará os nosso corações;
sejais contristados por várias provações,
Louvado seja o Senhor!
para que, uma vez confirmado o valor da

vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível,
mesmo apurado por fogo, redunde em louvor,
glória e honra na revelação de Jesus Cristo;
C: a quem, não havendo visto, amais; no qual,
não vendo agora, mas crendo,
exultais com alegria indizível e cheia de glória,
obtendo o fim da vossa fé: a salvação da vossa alma.
HINO “DEUS DOS ANTIGOS” [TD 78]
Deus dos antigos, cuja forte mão
Rege e sustém Os astros na amplidão!
Ó soberano, excelso Criador
Com gratidão Cantamos teu louvor!
Aos nossos pais Tu foste inspiração
Força e Poder, vitória e proteção.
Oh! Sobre nós, supremo Amparador
Seja também o Teu imenso amor!
No torvelinho e na perturbação
Dos tempos maus De um mundo em confusão
Seja teu braço o nosso defensor
Dos que confiam Sempre em ti, Senhor!
Teu povo, guia em paz e mansidão
Testemunhando a Tua redenção
E as nossa vidas cantarão, Senhor,
Com gratidão o Teu eterno amor!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA DO SALMO 116,1–9
D: Amo o SENHOR, porque ele ouve a minha voz
e as minhas súplicas.
L1: Porque inclinou para mim os seus ouvidos,
invocá-lo-ei enquanto eu viver.
L2: Laços de morte me cercaram,
e angústias do inferno se apoderaram de mim;
caí em tribulação e tristeza.
D: Então, invoquei o nome do SENHOR:
ó SENHOR, livra-me a alma.
Compassivo e justo é o SENHOR;
o nosso Deus é misericordioso.
O SENHOR vela pelos simples;
achava-me prostrado, e ele me salvou.
C: Volta, minha alma, ao teu sossego,

pois o SENHOR tem sido generoso para contigo.
Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas,
os meus olhos, da queda, os meus pés.
Andarei na presença do SENHOR,
na terra dos viventes.
ORAÇÃO SILENCIOSA
CÂNTICO “HÁ MOMENTOS” [TD 174]
Há momentos que, na vida, pensamos em olhar atrás,
É preciso pedir ajuda para poder continuar.
E clamamos o nome de Jesus (2x)
E clamamos o nome, o nome de Jesus,
Ele nos ajuda a carregar a cruz.
ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA - SALMO 113: 1 A 3
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.
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 DE LUCAS 3,15–22
MENSAGEM — REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BÊNÇÃO 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!

