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

NÃO BASTA LER E OUVIR
“E SEDE CUMPRIDORES DA PALAVRA, E NÃO SOMENTE OUVINTES, ENGANANDO-VOS A VÓS MESMOS”
(TG 1.22)
Jonathan Simões Freitas (www.ultimato.com.br)
Tiago não está dizendo que os cristãos não devem ser ouvintes, mas que não podem
ser somente ouvintes. Ele já tinha exortado seus leitores, no capítulo 1, a serem bons ouvintes da
palavra: “Seja pronto para ouvir” (v. 19), “recebei com mansidão a palavra” (v. 21), a “palavra da
verdade” (v. 18), o evangelho. Afinal, ela é bom presente, “boa dádiva” de Deus (v. 17). Por ela, a boa
obra da salvação começou em nós (“nos gerou pela palavra”, v. 18) e por ela será concluída (“a qual
pode salvar”, v. 21). Ela é a palavra de Deus, que opera em nós a salvação.
Portanto, não faz sentido alguém dizer que vive a vida cristã na prática, se não ouve
exposições bíblicas e não lê as Escrituras. De acordo com a Bíblia, só vive a fé cristã na prática quem
está cheio da palavra: “A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus” (Rm 10.17). Assim, a primeira
característica de um cristão legítimo é ser um bom ouvinte e leitor da palavra de Deus.
Tiago acrescenta que não devemos ser somente ouvintes, mas também cumpridores,
praticantes (v. 22). Afinal, existe o risco oposto: ouvir pregações, reunir como Igreja, ler a Bíblia, mas
não viver a vida cristã na prática. Ouvimos sobre ser pronto para ouvir a palavra (v. 19), mas não
damos ouvidos a ela; ouvimos sobre ser tardio para falar e para se irar (v. 19), mas batemos boca e
saímos no braço; ouvimos sobre refrear a língua (v. 26), mas julgamos e criticamos; ouvimos sobre
visitar órfãos e viúvas (v. 27), mas nos acomodamos; ouvimos sobre guardar-nos da corrupção do
mundo (v. 27), mas cultivamos alguns pecados de estimação e namoramos alguns ídolos. Por isso
Tiago exorta: “Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes” (v. 22), “não sendo ouvinte
esquecidiço, mas fazedor da obra” (v. 25).
Tiago diz que devemos ser praticantes da palavra porque quem é somente ouvinte engana
a si mesmo (v. 22), “engana o seu coração” (v. 26). Acha que é religioso, que está religado a Deus,
mas, para Deus, essa religião de “somente ouvinte” não serve para nada, não presta (v. 26). Portanto,
a pessoa engana a si mesma, ao seu coração -- não a Deus!
A religião que Deus considera é a que se mostra na prática (1.27; 2.18). Se a fé está
associada ao ouvir e crer, as obras estão associadas ao praticar. Tiago assevera mais à frente que a
fé sem obras é “vã”, “inútil” (2.20, 14), “está morta” (2.17, 26). Se temos ouvido a palavra, mas não
temos praticado o que ouvimos, podemos estar enganados.
Tiago relaciona esse engano com o esquecimento existencial (por exemplo, da realidade).
Nesse sentido, ele compara o enganado com aquele que contempla no espelho o seu rosto: “Porque, se
alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu
rosto natural; porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era” (v. 23-24).
Temos um “esquecedor automático embutido” e, portanto, uma tendência ao engano. Afinal, “a carne é
fraca” (Mt 26.41). Lembramos no domingo à noite, esquecemos na segunda de manhã. Esquecemo-nos de quem
realmente somos ao nos deixarmos moldar por outras lentes (distorcidas) que não a Palavra de Deus.
Somente a prática perseverante nos livra de esquecer (v. 25). Por isso, Tiago encoraja seus
leitores a serem bons ouvintes (“atenta bem”) e bons praticantes (“e nisso persevera”), sendo
“fazedores da obra”. O problema não é o esquecimento cognitivo, mas o esquecimento incrédulo,
voluntário, carnal -- o pecado. Por isso, exponhamo-nos constantemente aos meios da graça. Como
nos lembra a Ceia do Senhor, praticar é lembrar (“em memória”). E isso é “liberdade” (v. 25) do
engano. Não é paranoia nem neurose.

LITURGIA

CULTO MATUTINO - TEMPO COMUM — 10O. DOMINGO - ANO B

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
através da Tua Palavra. Amém!”
CÂNTICO – “DE TODAS AS TRIBOS” [TD 121]
De todas as tribos, povos e raças
Muitos virão Te louvar
De tantas culturas, línguas e nações
No tempo e no espaço, virão Te adorar
Bendito seja sempre o Cordeiro
Filho de Deus, raiz de Davi
Bendito seja o Teu santo nome
Cristo Jesus presente aqui
Remidos, comprados, grande multidão
Muitos virão Te louvar
Povo escolhido, Teu reino e nação
No tempo e no espaço, virão Te adorar
E a nós só nos cabe tudo dedicar
Oferta suave ao Senhor
Dons e talentos queremos consagrar
E a vida no Teu altar prá Teu louvor.
ORAÇÃO E SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA - SALMO 86: 8 A 13A
D – Não há entre os deuses semelhante a ti,
Senhor; e nada existe que se compare às
tuas obras. Todas as nações que fizeste
virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor,

e glorificarão o teu nome. Pois tu és
grande e operas maravilhas; só tu és Deus!
C – Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e
andarei na tua verdade; dispõe-me o
coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei
graças, Senhor, Deus meu, de todo o
coração, e glorificarei para sempre o teu
nome. Pois grande é a tua misericórdia
para comigo.
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 86: 1 A 7
Inclina, SENHOR, os ouvidos e responde-me,
pois estou aflito e necessitado. Preserva a
minha alma, pois eu sou piedoso; tu, ó Deus
meu, salva o teu servo que em ti confia.
Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti
clamo de contínuo.
Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor,
elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e
compassivo; abundante em benignidade para
com todos os que te invocam. Escuta,
SENHOR, a minha oração e atende à voz das
minhas súplicas. No dia da minha angústia,
clamo a ti, porque me respondes.

MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA - SALMO 150
Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário;
louvai-o no firmamento, obra do seu poder.
Louvai-o pelos seus poderosos feitos; louvaio consoante a sua muita grandeza.
Louvai-o ao som da trombeta; louvai-o com
saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e
danças; louvai-o com instrumentos de cordas
e com flautas.
Louvai-o com címbalos sonoros; louvai-o com
címbalos retumbantes. Todo ser que respira
louve ao SENHOR. Aleluia!

C ONSAGRAÇÃO DOS D ÍZIMOS E O FERTAS
[DURANTE OS CÂNTICOS]
CÂNTICOS: GRUPO DE LOUVOR
ORAÇÃO DE LOUVOR E GRATIDÃO
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
PÓSLUDIO

VISITANTES
Agradecemos a presença de todos os que nos visitam nessa manhã! Que Deus abençoe cada
um e que voltem mais vezes! São muito bem-vindos!

PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair
(mãe do Allan) (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
A Junta Diaconal está recebendo doações de agasalhos, roupas de frio e cobertores em bom estado.
Esta arrecadação será encaminhada para entidades que tratam com moradores de rua. Participe.
Contamos com sua colaboração!
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CAMPANHA NOVA IPBUT

CAMPANHA NOVA IPBUT

Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; Mateus Nunes [saúde];Dona Tina (saúde), Reverendo Alcyon (saúde); Nair
(mãe do Allan) (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.

Já entramos na segunda da fase da construção de nosso templo. E você, tem se envolvido nesta nova
etapa da nossa igreja? Conforme informado anteriormente, a Comissão Financeira do Projeto de
Expansão está buscando mensurar o volume de contribuição que receberemos. Caso queira colaborar
conosco ou saiba de pessoas que possa indicar para colaborar também, entre em contato. Participe
ativamente desta campanha!
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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/Arlete) 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.
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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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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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