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

JOSUÉ E CALEBE... SEM FÉ É IMPOSSÍVEL AGRADAR A DEUS!
Reverendo Ademir Aguiar
Hoje é comum falar de fé, muitas vezes sem conceituação definida. Numa referência à fé
bíblica, Jesus disse: “Se tiverdes fé como um grão de mostarda […] nada vos será
impossível”. Como que para precisar esta frase ousada, encontramos na Bíblia muitos
relatos sobre homens e mulheres cujas vidas ilustram a dimensão à qual Jesus se referia.
Quando Moisés escolheu doze homens para espionar a terra de Canaã, Josué e Calebe
estavam entre eles. “Depois de espionarem a terra quarenta dias, eles voltaram a Cades, no
deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a
todo o povo o que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles
disseram a Moisés: ‘Nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica,
como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito
grandes e têm muralhas.’ Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez
calar e disse: ‘Vamos atacar agora e conquistar a terra deles; nós somos fortes e vamos
conseguir isso!’ Porém os outros que tinham ido com ele espalharam notícias falsas entre os
israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Então, naquela noite, todo o povo gritou
e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: ‘Seria melhor se
tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto!’ E diziam uns aos outros: ‘Vamos
escolher outro líder e voltemos para o Egito!’ Josué e Calebe rasgaram as suas roupas em
sinal de tristeza e disseram ao povo: ‘A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o
Deus Eterno nos ajudar, ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, que é rica
e boa para plantar. Porém não sejam rebeldes contra o Eterno e não tenham medo. O
Eterno está com a gente. Portanto, não tenham medo.’ Apesar disso o povo ameaçou matálos a pedradas.” Por isso Deus não permitiu que algum deles viesse a viver na terra de
Canaã, exceto Josué e Calebe.
Assim o povo sofreu as consequências de sua falta de fé e vagou pelo deserto por
décadas, enquanto a geração rebelde foi se extinguindo. De milhares de homens que saíram
do Egito, apenas Josué e Calebe entraram em Canaã. Deus honrou sua fé, contudo, mesmo
assim, passaram anos no deserto com o seu povo. Hoje vivemos situações análogas. Vemos
terras prometidas e experimentamos seus frutos. Porém, em vez de confiar em Deus em todas
as circunstâncias da vida e buscar sua vontade, olhamos para os obstáculos a vencer e os
momentos de dificuldade a suportar. Tememos, optamos por reclamar pelos obstáculos que se
colocam diante de nós. Esquecemos a justiça de Deus, suas promessas, seu cuidado conosco
e sua presença em nossa vida e na vida de nossa igreja.
Creio que atualmente, passamos por situação idêntica ao povo de Deus neste episódio.
Iniciamos o “Projeto Nova IPBUT”. Temos à nossa frente uma visão de uma “terra
prometida” há dezoito anos e que Deus tem nos dado a oportunidade de “tomar posse”. Não
sejamos como o povo que não confiou, fitou o seus olhos nas dificuldades e, sim, confiemos
nas promessas de Deus. Participe! Ore! Contribua! Todos nós fazemos parte deste projeto,
deste sonho, desta promessa. Creiamos como Josué e Calebe e que nesta caminhada o
“Senhor se agrade de nós!” e nos abençoe!

LITURGIA

DÉCIMO PRIMEIRO 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 fundamentam
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 “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 pra Teu louvor.
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA SALMO 86: 8 A 13A
C - 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.
D - 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 “TUAS OBRAS TE COROAM” [TD 105]
Tuas obras Te coroam
Como um halo de esplendor:
Astros, anjos, céus, entoam
Hino eterno a Ti, Senhor!
Campos, matas, vales, montes,
Verde outeiro e verde mar,
Aves e sonoras fontes
Formam coro singular!
Nós, mortais, por Ti remidos,
Deus da glória, Deus de amor,
Corações aos céus erguidos
Celebramos Teu louvor.
Revelaste amor profundo,
Insondável, sem igual,
Enviando Cristo ao mundo,
A vencer por nós o mal!
Fonte és de alegria e vida,
És do bem o Inspirador:
Tua graça nos convida
A viver em mútuo amor.
Quais alegres peregrinos,
Sempre em marcha triunfal,
Cantaremos gratos hinos,
Na jornada, até o final!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA SALMO 86: 1 A 7
L1 - Inclina, SENHOR, os ouvidos e responde-me,
pois estou aflito e necessitado.
L2 - Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso; tu,
ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia.
C - 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.
D - Pois tu, Senhor, és bom e compassivo;
abundante em benignidade para com
todos os que te invocam.

C - 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
HINO “SE SOFRIMENTO TE CAUSEI, SENHOR” [TD 158]
Se sofrimento te causei, Senhor.
Se ao meu exemplo, o fraco tropeçou;
Se em teus caminhos, eu não quis andar,
Perdão, Senhor!
Se vão e fútil foi o meu falar;
Se ao meu irmão não demonstrei amor;
Se ao sofredor não estendi a mão,
Perdão, Senhor!
Se indiferente foi o meu viver;
Tranquilo e calmo sem lutar por ti;
Devendo estar mui firme no labor,
Perdão, Senhor!
Escuta, oh Deus, a minha oração
E vem livrar-me de incertezas mil.
Transforma este pobre pecador
Amém, Senhor!
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA DO SALMO 92: 1 A 5
Bom é render graças ao SENHOR e cantar
louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de
manhã a tua misericórdia e, durante as noites,
a tua fidelidade, com instrumentos de dez
cordas, com saltério e com a solenidade da
harpa. Pois me alegraste, SENHOR, com os
teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos.
Quão grandes, SENHOR, são as tuas obras!
Os teus pensamentos, que profundos!
CÂNTICO “LOUVEMOS AO SENHOR” (TD 139 A 141)
Louvemos ao Senhor!
Louvemos ao Senhor!
Adoremos no seu santo monte,
Nosso amado Pai, seu nome é santo
Louvamos ao Senhor pois seu nome é santo.
Louvamos ao Senhor pois seu nome é santo.
Magnifiquemos ao Senhor,

Ao Rei que é digno de louvor!
Excelso, Supremo e mui digno de louvor,
Excelso, Supremo e mui digno de louvor,
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Cristo é a nossa vida o motivo do louvor,
Em nosso novo coração.
Pois morreu a nossa morte,
pra vivermos sua vida,
Nos trouxe grande salvação!
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
Hosana, hosana, hosana ao nosso Rei.
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA: NÚMEROS 13:25 A 14:9
MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
POSLÚDIO

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. Blanca [saúde]; Dona
Adélia [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [saúde], Sr Eliseu [saúde], Miguel (sobrinho de Bia e Rafa)
[saúde]; Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [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.
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ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO

ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO
Acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas aqui na igreja, Estudo Bíblico Semanal. Tem sido um
momento de edificação para todos os participantes. Venha e participe!

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT
A Junta Diaconal começou em 14/05, uma campanha de ação social. Atendendo a um pedido da
Associação Evangélica Beneficente, estamos colaborando com a Casa de Repouso Otoniel Mota, uma
casa de repouso de idosos apoiada pela associação. Eles consomem 10kg de leite em pó por dia,
mantimento que está em falta.
Para ajudá-los, a IPBut já está recebendo doações DE LEITE EM PÓ ou quantia em dinheiro para
compra, para contribuirmos para a campanha. Qualquer dúvida, falem com o André ou com a Regilene.
Informamos, ainda, que já foram recolhidos mais de 48 kg de leite em pó. Continue participando dessa
Campanha que vai até o dia 30/07.

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT

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.
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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/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. 107 c/c - 224589-2 (para manutenção da igreja)
BRADESCO ag. 107 c/c - 24589-5 (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
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133A. SEXTA FILOSÓFICA
28/07 - a partir das 19h. A Poética na Imagem. Palestra com o Prof. Dr. Humberto Lima de Aragão Filho,
docente das Faculdades Integradas Rio Branco. Participe!
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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!
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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.
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