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

A VONTADE DE DEUS
Rev. Miguel C.S. Junior (Projeto Estação da Luz)
Há ocasiões em que eu preciso dizer "não" aos meus filhos. Às vezes eles
não têm capacidade de entender o porquê estou dizendo "não", e eu tenho plena
consciência disso. O fato é que eu os amo, e mesmo que eu não possa, em alguma
ocasião, explicar adequadamente o motivo do meu "não", eles deveriam entender
que eu os amo. Assim, a resposta do coração deles não deveria ser: "Meu pai é mau
porque não me deixa fazer o que quero". Mas deveria ser: "Meu pai me ama. Eu não
sei porquê ele me disse 'não', mas eu sei que ele me ama e isso é suficiente para
mim". Estou certo de que todo bom pai gostaria que esse fosse o coração dos seus
filhos em relação a Ele. No entanto, geralmente os filhos encaram o "não" como uma
atitude de vingança, crueldade, punição ou desamor. É compreensível que meus
filhos lutem em seus corações quanto aos meus motivos, porque nem sempre sou o
pai amoroso e paciente que eu deveria ser. Eu falho, e não são poucas as vezes.
Agora, é incompreensível que eu lute em meu coração quanto aos motivos
do meu Pai celestial. Tal como meus filhos, eu nem sempre sou capaz de entender
os porquês. A distância entre meu entendimento e o conhecimento de Deus é infinita.
No Salmo 139, maravilhado com a grandeza, a sabedoria e o poder do Pai do céu,
Davi diz: "SENHOR, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e
quando me levanto; de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu
andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não
chegou à língua, e tu, SENHOR, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por
diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim: é
sobremodo elevado, não o posso atingir" (1-6). Nós nunca seremos capazes de
compreender plenamente a mente de Deus. Mas descanso não se encontra na
tentativa de descobrir toda a Sua vontade. Descanso se encontra em confiar nEle,
confiar em Seu caráter e descansar no Seu amor dizendo: "Eu não entendo tudo o
que meu Pai tem trazido para o meu caminho, mas eu sei que meu Pai me ama. A
atual situação não é uma suspensão do Seu amor, mas um resultado dele. Eu sei
que Ele é sábio, justo e bom e, por isso, eu vou descansar, ainda que receba seu
'não'".
Que o Senhor me faça conhecê-Lo mais e mais para que meu coração não
lute quanto aos Seus motivos e descanse confiante em Ti.

LITURGIA
PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
"Ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai
da glória, nos conceda o espírito de sabedoria
e de revelação no pleno conhecimento dele.
Ilumina os olhos de nosso coração para
sabermos qual é a esperança do nosso
chamamento, qual a riqueza da glória da sua
herança em nós e qual é a suprema grandeza
do seu poder para conosco, segundo a
eficácia da força do seu poder. Que nós,
como igreja, sejamos a plenitude daquele que
nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua
maravilhosa luz.”
CÂNTICO “HOJE É TEMPO” [TD 99]
Hoje é tempo de louvar a Deus.
Em nós agora habita Seu 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.
C - Cantai ao SENHOR, bendizei o seu nome;
proclamai a sua salvação, dia após dia.
D - Anunciai entre as nações a sua glória,
entre todos os povos, as suas maravilhas.
C - 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.
C - Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura, no seu santuário.
D - 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.

CULTO DOMINICAL MATUTINO — ANO B
C - 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.
D - 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,
C - na presença do SENHOR, porque vem,
vem julgar a terra;
julgará o mundo com justiça
e os povos, consoante a sua fidelidade.
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 139
L1 - SENHOR, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me assento e quando me
levanto; de longe penetras os meus
pensamentos. Esquadrinhas o meu andar
e o meu deitar e conheces todos os meus
caminhos.
L2 - Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu,
SENHOR, já a conheces toda.
Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim
pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso
demais para mim: é sobremodo elevado, não o
posso atingir

C - Para onde me ausentarei do teu Espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se subo aos
céus, lá estás; se faço a minha cama no mais
profundo abismo, lá estás também; se tomo
as asas da alvorada e me detenho nos confins
dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua
mão, e a tua destra me susterá.
L1- Se eu digo: as trevas, com efeito, me
encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará
noite, até as próprias trevas não te serão
escuras: as trevas e a luz são a mesma coisa.
L2 - Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste
no seio de minha mãe. Graças te dou, visto
que por modo assombrosamente maravilhoso
me formaste; as tuas obras são admiráveis,
e a minha alma o sabe muito bem;
D - os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado e entretecido
como nas profundezas da terra. Os teus olhos
me viram a substância ainda informe, e no teu
livro foram escritos todos os meus dias, cada
um deles escrito e determinado, quando nem
um deles havia ainda.
L1- Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus
pensamentos! E como é grande a soma deles!
L2- Se os contasse, excedem os grãos de areia;
contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim.
C - Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração,
prova-me e conhece os meus pensamentos;
vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno.
ORAÇÃO SILENCIOSA [MOMENTO DE REFLEXÃO]
LEITURA PELA CONGREGAÇÃO
"Se meu passo é errante, converte-me Senhor;
Se minha fé é débil, converte-me Senhor
Se minha mente é estéril, converte-me Senhor;
Se minhas mãos são rudes, converte-me Senhor;
Se meus olhos são ferozes, converte-me Senhor;
Se minha língua é cruel, converte-me Senhor;
Se minhas intenções são más, converte-me Senhor;
Se meu coração é fraco, converte-me Senhor;
Converte-me, Senhor e serei o que, realmente, sou!”

INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA [SALMO 146:1, 2 E 10]
“Aleluia! Louva, ó minha alma, ao SENHOR.
Louvarei ao SENHOR durante a minha vida;
cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu
viver. O SENHOR reina para sempre; o teu
Deus, ó Sião, reina de geração em geração.
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
C ONSAGRAÇÃO DOS D ÍZIMOS E O FERTAS
[DURANTE O CÂNTICO]

ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA
ORAÇÃO DO PAI NOSSO
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
PÓSLUDIO

[Luis Carlos Ramos]

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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.

CAMPANHA NOVA IPBUT

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!

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO

DÍZIMOS E OFERTAS I

DÍZIMOS E OFERTAS I

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.

DÍZIMOS E OFERTAS II

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

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

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.

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,
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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.
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.

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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