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CULTO MATUTINO

Rev. Marcelo Smargiasse

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Geni, Regilene, Wolf

Ida, Claynon, Regina

Julia e Enilde

Márcia

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Rev. Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ
JOVENS

Rev. Ademir Aguiar
André Eller

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane
SALA COLORIDA Júlia Elert

Dimensões sociais da fé do AT
Tudo o que você sempre quis saber sobre o AT e
tinha vergonha de perguntar
Jesus Cristo
Apocalipse e profecias
Jezabel / Acabe / Nabote

SALA VERDE

Débora / Lara

Deus fez: Humanos

SALA AZUL

Aline Moojen

Jezabel / Acabe / Nabote

CULTO INFANTIL

Débora e Julia Scott

Tratar bem o irmão e a imã

ANIVERSARIANTES DE MARÇO / ABRIL
22

Arlete Nese

09/04 Daniela Salomão

22

Samuel Isaac

16/04 João Guilherme

29

Aline Pedreira

17/04 Márcia e Ademir

01/04

Regina e Roberto

18/04 Daniela e Craig

05/04

Arlete e Otávio

19/04 Christiane de Souza
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Avenida Afrânio Peixoto, 457 — Butantã (IPBut)
(11) 3816–7487 / secretaria@ipbutanta.org.br
www.ipbutanta.org.br
Equipe Pastoral:
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Marcelo Smargiasse

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

O BATISMO, VIDA NOVA
Johan Konings
O que é “vida nova”? Para os materialistas, o sucesso depois do aperto. Para os
espíritas, reencarnação... Nos dois casos, é apenas uma reedição melhorada
daquilo que já se viveu... Jesus traz uma vida verdadeiramente nova, de outra
ordem.
Os textos da liturgia de hoje nos convidam a voltar às nossas origens como povo
de Deus, lá no antigo Israel. Israel estava no exílio, na Babilônia: um povo morto.
Então, Ezequiel viu os ossos mortos recobrarem a vida pelo “espírito” (o sopro) de
Deus. E Deus explica: seu espírito fará reviver o povo de Israel, que vai voltar para a
sua terra (Ezequiel 37,1–14).
No Novo Testamento, Paulo diz que vivemos uma vida nova, pelo espírito de
Cristo que habita em nós, o Espírito que fez Cristo ressuscitar (Romanos 8,6–11). O
batizado já não vive somente a vida natural, mas, pela fé, está ligado ao “Corpo de
Cristo” ( a comunidade eclesial) e recebe o Espírito-Sopro de Cristo, que transforma
sua vida.
Em João 11,1–46, Jesus diz: “Eu sou a ressurreição e a vida” (v. 25). Em sinal
disso, faz a vida voltar à Lázaro. Sinal da vida nova que Jesus comunica e que ele é
em pessoa! Como discípulo e amigo de Jesus, Lázaro já tinha recebido, em sua vida
mortal, a vida espiritual e plena da união com Cristo e o Pai. Por isso, morrendo, ele
não morre, mas vive, definitivamente... Para significar isso, Jesus o chama
corporalmente do sepulcro. Isso não teria sido necessário, porque pela fé Lázaro já
estava vivendo a vida eterna. Mas Jesus quis dar um sinal dessa vida eterna que a
fé produz em todos aqueles que forem, como Lázaro, fiéis à palavra de vida que
Jesus manifesta em sua pessoa e em todo o seu agir.
Podemos dizer que o batismo dá essa vida nova? Sim, porque ele nos dá como
princípio vital a fé e a adesão a Cristo e à sua vida. A pessoa batizada vive uma vida
realmente nova, animada pelo espírito de Cristo. Mas sem a fé, traduzida em obras,
o batismo fica morto. A vida da fé batismal se verifica, por exemplo, quando ela
transforma uma sociedade de morte (fome, opressão, exclusão etc.) numa
comunidade de vida, fraternidade e comunhão.

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];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!

LITURGIA
PRELÚDIO

QUINTO DOMINGO DA QUARESMA — ANO A

HINO “DOXOLOGIA” [TD, 66]
A Deus, supremo Benfeitor,
Celestes hostes entoai;
Vós homens dai também louvor
E o Deus triúno celebrai.
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Bendito sejas, Senhor!
Nós bendizemos o teu nome;
Louvamos-te por tua imensa bondade e
misericórdia;
Agradecemos-te por tua graciosa presença.
Que estes momentos, dedicados a ti,
Sejam bênção também em nossas vidas.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
CÂNTICO “CELEBRAI COM JÚBILO” [TD, 112]
Celebrai com júbilo ao Senhor
Todos os moradores da terra.
Servi ao Senhor com alegria,
Apresentai-vos a Ele com cântico.
Sabei que o Senhor é bom
E eterna, a Sua bondade,
E a Sua fidelidade
De geração em geração.
Aleluia, glória, aleluia
Aleluia, glória, aleluia
Aleluia, glória, aleluia
Aleluia, glória, aleluia.
ORAÇÃO [VOLUNTÁRIA]

LEITURA DO SALMO 113
HINO “TU ÉS FIEL, SENHOR” [TD, 111]
Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
Pleno poder a teus filhos darás;
Nunca mudaste, Tu nunca faltaste,
Tal como eras Tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Teu grande amor me sustenta e me guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas no céu a brilhar;
Tudo criaste na terra e nos ares,
Todo o universo vem pois te louvar!
Pleno perdão Tu dás! paz, segurança;
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, ó que doce esperança,
Eu gozarei do teu rico favor.
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA DO SALMO 130
HINO “VONTADE SOBERANA” [TD, 202]
Tua vontade
Faze, ó Senhor!
Eu sou feitura,
Tu és o Autor.
Molda e refaze
Todo o meu ser,
Segundo as normas
Do teu querer.

Tua vontade
Faze, ó Senhor!
Eu sou feitura,
Tu és o Autor.
Molda e refaze
Todo o meu ser,
Segundo as normas
Do teu querer.
Tua vontade
Faze, ó meu Deus!
Sonda e corrige
Os passos meus
Torna-me santo
Como tu és,
Ouve os meus rogos;
Eis-me a teus pés!
Tua vontade,
Faze, ó meu Pai!
Por ela o crente
Vive e não cai.
Guia-me a vida
Com tua luz;
Poder e graça
Dá-me em Jesus.
Tua vontade,
Boa e sem par,
Quero na vida
Realizar
Vive, triunfa,
Domina, enfim
Reina supremo,
Meu Deus, em mim!

MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
CÂNTICO “A COMEÇAR EM MIM” [TD, 323]
A começar em mim, quebra corações,
Pra que sejamos todos um, como Tu és em nós.
Onde há frieza, que haja amor.
Onde há ódio, perdão.
Para que teu corpo cresça, sim, rumo à perfeição.
ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELO PERDÃO [VOLUNTÁRIA]
CÂNTICO “LOGO DE MANHÃ” [TD, 223]
Logo de manhã, quero te buscar,
tua voz ouvir, teu amor sentir
e estender as mãos para te louvar
derramar meu coração sobre teu altar.
Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim;
que vou te seguir e te amar até o fim.
E no fim do dia, quando o sol se for,
te adorarei, te darei louvor;
mesmo escura a noite, brilha a tua luz
e em teus braços eu descanso, meu Senhor
Jesus.
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE JOÃO 11,1–46
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO FINAL
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
POSLÚDIO

AGE E PROJETOS DA IPBUT
Após a aprovação da assembleia dos membros da IPBut em receber a doação da nova
propriedade para a igreja, a Comissão de Expansão já iniciou os trabalhos de estudo e
ampliação da IPBut. Dominicalmente serão comunicados os novos passos dados em
direção a obtenção da documentação necessária, desenvolvimento de projetos de
trabalho e de construção de nosso templo e de planejamento estratégico da igreja.
Contamos com a oração, apoio e disposição dos irmãos para este projeto.

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!

