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

VIVENDO E APRENDENDO. E VIVENDO O QUE SE APRENDE
(Vinicius Vargas - www.ultimato.com.br)
Paulo nos fala, em sua segunda carta a Timóteo, de coisas que aprendemos e nas quais
devemos basear nossa vida, lembrando-se do exemplo da vida de quem ensina (2Tm 3:14-17). São
estes ensinamentos, baseados na Bíblia, que nos levam a conhecer a Deus, a Salvação em Jesus e
como viver uma vida cristã que agrada a Deus. Pra isso, a gente precisa viver para aprender!
A vida tem muitas fases. Certas coisas as crianças conseguem aprender com extrema
facilidade. A melhor idade pra iniciar na música, na prática de esportes e em outros idiomas, por
exemplo, é a infância. A coordenação motora só estará perfeitamente aplicável na adolescência e
juventude, que é quando essas habilidades podem se desenvolver em sua plenitude. E em relação a
algumas outras coisas, é necessário ter maturidade para que sejam aprendidas. Jovens são
impulsivos. Muitas vezes falam sem pensar. O que nos ensina a controlar nossos impulsos, a segurar
a vontade de falar, é a maturidade.
É preciso viver para aprender. E em cada fase da vida, temos que estar abertos a novos
aprendizados. Não nos conformar com o que sabemos agora. Querer melhorar e evoluir sempre.
Aprender constantemente. Nunca achar que chegamos ao máximo do nosso desenvolvimento
cognitivo, psicológico, motor e nem mesmo espiritual. Somos seres em constante aperfeiçoamento.
Nosso treinamento teve início nesta vida e só termina no céu. Não podemos nos esquecer de que “…
aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus” (Fp 1:6).
Outra coisa que devemos entender é que é preciso viver o que aprendemos! De nada
adianta passar a vida aprendendo, se esse aprendizado não servir pra nada. Podemos passar pelas
fases da vida, viver cheios de possibilidades e oportunidades na igreja local, ouvir muita coisa,
participar de congressos, assistir conferências, ler livros, interagir em debates, frequentar a Escola
Bíblica, acumular muito conhecimento… e usar onde? Em quê? Pra quê?
A maior parte usa muito pouco do que aprende na Igreja nas atividades e tarefas da própria
Igreja. E muitos não usam o que aprendem em lugar nenhum! Nem na igreja, nem em casa, nem no
trabalho. Se não tem serventia, pra que aprender tanta coisa? Mas acontece que existe uma
serventia! A Bíblia é (tem que ser!) nossa regra de fé e prática! É preciso aprender pra viver. É preciso
extrair da Bíblia os conceitos básicos para aprendermos as regras das relações humanas, de como
trabalhar e viver para a glória de Deus.
Penso ainda que é preciso aprender a viver! Precisamos entender o que é ser um cristão, e
viver uma vida digna desse título. Precisamos entender que nossa vida não mais pertence a nós (Gl
2:20), que não pertencemos mais às coisas deste mundo, que vivemos com outros objetivos e
finalidades em mente. Somos cidadãos do Reino. E devemos viver uma vida que faça jus a esse fato.
Isso é aprender a viver.
Devemos estar cientes da responsabilidade que temos enquanto crentes. Cientes dos
desafios e das renúncias que estão atreladas à nossa decisão de seguir a Jesus. Cientes de que
nossa vida não mais nos pertence, mas a Ele. Devemos aprender a viver, buscando direção na Bíblia
e aconselhamento na vida de quem compartilha a fé conosco, caminhando para a perfeição e sendo
instruídos para toda boa obra.

LITURGIA

CULTO MATUTINO — ANO B

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“Que nós transbordemos do pleno conhecimento
da vontade de Deus, em toda a sabedoria e
entendimento espiritual; a fim de vivermos de
modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no
pleno conhecimento de Deus” - Colossenses
1:9b e 10 [VERSÃO LIVRE]
CÂNTICO “HOJE É TEMPO” [TD 99]
Hoje é tempo de louvar a Deus
Em nós agora habita o teu Espírito
Então é só cantar e a Cristo exaltar
E sua glória encherá este lugar
Vem louvar, vem louvar
No meio dos louvores Deus habita
É seu prazer cumprir o que nos diz
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA SALMO 96
D - Cantai ao SENHOR um cântico novo,
cantai ao SENHOR, todas as terras. Cantai
ao SENHOR, bendizei o seu nome;
proclamai a sua salvação, dia após dia.
C - Anunciai entre as nações a sua glória,
entre todos os povos, as suas maravilhas.
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. Glória e majestade estão diante
dele, força e formosura, no seu santuário.
C - Tributai ao SENHOR, ó famílias dos povos,
tributai ao SENHOR glória e força. 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.
Dizei entre as nações: Reina o SENHOR.
Ele firmou o mundo para que não se abale
e julga os povos com eqüidade.
C - 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, na presença do SENHOR, porque
vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com
justiça e os povos, consoante a sua fidelidade.
HINO - “GRANDIOSO ÉS TÚ” [TD 107] - ESTROFES 1 A 3
Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado
Contemplo a tua imensa criação
A terra e o mar e o céu todo estrelado
Me vêm falar da tua perfeição
Então minh'alma canta a ti, Senhor
Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!
Então minh'alma canta a ti, Senhor
Grandioso és Tu! Grandioso és Tu!
Quando as estrelas, tão de mim distantes
Vejo a brilhar com vívido esplendor
Relembro, oh! Deus, as glórias cintilantes
Que meu Jesus deixou, por meu amor!
Olho as florestas murmurando ao vento
E, e ao ver que Tu plantaste cada pé
Recordo a cruz, o lenho tão cruento
E no teu Filho afirmo a minha fé
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
LEITURA SALMO 40: 1-6, 11, 13, 16-17
D - Esperei confiantemente pelo SENHOR; ele
se inclinou para mim e me ouviu quando
clamei por socorro. Tirou-me de um poço de
perdição, de um tremedal de lama; colocou-me
os pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
C - E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino
de louvor ao nosso Deus; muitos verão essas
coisas, temerão e confiarão no SENHOR. Bemaventurado o homem que põe no SENHOR
a sua confiança e não pende para os
arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira.
D - São muitas, SENHOR, Deus meu, as
maravilhas que tens operado e também os
teus desígnios para conosco; ninguém há
que se possa igualar contigo. Eu quisera
anunciá-los e deles falar, mas são mais do
que se pode contar.
C - Não retenhas de mim, SENHOR, as tuas

C - Não retenhas de mim, SENHOR, as tuas
misericórdias; guardem-me sempre a tua
graça e a tua verdade. Praza-te, SENHOR,
em livrar-me; dá-te pressa, ó SENHOR,
em socorrer-me.
D - Folguem e em ti se rejubilem todos os que
te buscam; os que amam a tua salvação
digam sempre: O SENHOR seja magnificado!
C- Eu sou pobre e necessitado, porém o
Senhor cuida de mim; tu és o meu amparo
e o meu libertador; não te detenhas, ó Deus meu!
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
LEITURA CONJUNTA SALMO 149: 1-4
Aleluia! Cantai ao SENHOR um novo cântico
e o seu louvor, na assembléia dos santos.
Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no
seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome
com flauta; cantem-lhe salmos com adufe e
harpa. Porque o SENHOR se agrada do seu
povo e de salvação adorna os humildes.

ENTREGA DOS DÍZIMOS E OFERTAS [DURANTE OS CÂNTICOS]
CÂNTICOS - GRUPO DE LOUVOR
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA BÍBLICA E MENSAGEM:
REV. WELLINGTON BOMFIM LAGO
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
PÓSLUDIO

PASTOR VISITANTE
Hoje, por ocasião do culto matutino, estamos recebendo o reverendo Wellington Bomfim Lago,
pastor da IP Bairro do Limão, que será o pregador do culto. Damos as boas vindas a ele e sua
família. Que o nosso bom Deus os abençoe!

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!

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. Aparecida [saúde];
Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Maria de Souza Madureira [mãe
da Roseane]; Maria Carolina Palmieri [cirurgia/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.
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.
NOVA IPBUT EM ORAÇÃO
Você pode orar pela nossa igreja, conectado a um dos grupos de oração matinal. Há quatro grupos:
das 06, 07, 08 e 09 horas da manhã. Você escolhe o grupo e recebe por WhatsApp o motivo de
oração da semana. Aí é só separar alguns minutos ao despertar pela manhã e orar por nossa igreja!
Entre em contato com a Márcia (11) 98904-3536 e faça o seu registro. Participe!

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!

DÍZIMOS E OFERTAS II

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. Aparecida [saúde];
Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Maria de Souza Madureira [mãe
da Roseane]; Maria Carolina Palmieri [cirurgia/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.
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.
NOVA IPBUT EM ORAÇÃO
Você pode orar pela nossa igreja, conectado a um dos grupos de oração matinal. Há quatro grupos:
das 06, 07, 08 e 09 horas da manhã. Você escolhe o grupo e recebe por WhatsApp o motivo de
oração da semana. Aí é só separar alguns minutos ao despertar pela manhã e orar por nossa igreja!
Entre em contato com a Márcia (11) 98904-3536 e faça o seu registro. Participe!
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!

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. 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.

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. 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.

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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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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