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Celebramos o primeiro domingo da Quaresma. Muitos nem sabem o que é
a Quaresma. Nem sequer sabem o que significa o Carnaval, antiga festa do fim do
inverno no hemisfério norte, que, na Cristandade, tornou-se a despedida da fartura
antes de iniciar o jejum da Quaresma...
A Quaresma (do latim quadragésima) significa um tempo de quarenta dias
vivido na proximidade do Senhor, na entrega a ele. Depois de batizado por João
Batista no rio Jordão, Jesus se retirou no deserto de Judá e jejuou durante
quarenta dias, preparando-se para anunciar o Reino de Deus. Vivia no meio das
feras, mas os anjos de Deus cuidavam dele. Preparando-se desse modo, Jesus
assemelha-se a Moisés, que jejuou durante quarenta dias no monte Horeb (Êxodo
24,18; 34,28; Deuteronômio 9,11 etc.), a Elias, que caminhou quarenta dias
alimentado pelos corvos até chegar a essa montanha (1Reis 19,8). O povo de
Israel peregrinou durante quarenta anos pelo deserto (Deuteronômio 2,7),
alimentado pelo Senhor.
Na Quaresma deixamos para trás as preocupações mundanas e
priorizamos as de Deus. Vivemos numa atitude de volta para Deus, de conversão.
Isso não consiste necessariamente em abster-se de pão, mas, sobretudo, em
repartir o pão com o faminto e em todas as demais formas de justiça — o
verdadeiro jejum (Isaías 58,6-8). A Igreja viu, desde seus inícios, nos quarenta dias
de preparação de Jesus uma imagem da preparação dos candidatos ao batismo.
Assim como Jesus depois desses quarenta dias se entregou à missão recebida de
Deus, os catecúmenos eram, depois de quarenta dias de preparação, incorporados
em Cristo pelo batismo, para participar da vida nova. O batismo era celebrado na
noite da Páscoa, noite da Ressurreição. E toda a comunidade vivia na austeridade
material e na riqueza espiritual, preparando-se para celebrar a Ressurreição.
A meta da Quaresma é a Páscoa, o batismo, a regeneração para uma vida
nova. Para os que ainda não receberam o batismo — os catecúmenos —, isso se
dá no sacramento do batismo; para os já batizados, na conversão que sempre é
necessária em nossa vida cristã: daí o sentido da renovação do compromisso
batismal e do sacramento da reconciliação neste período.
Que Deus nos abençoe nessa Quaresma e sejam os nossos olhos, mãos
e pés convertidos à missão que Ele nos entregou. Amém.
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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]; Cleo [saúde,
amiga da Teca], 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!
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho da IPBut convoca todos os membros para sua AGO a acontecer no dia 12 de março de
2017 , após o Culto Matutino, a fim de que os membros tomem conhecimento do balanço 2016, do
orçamento para 2017, das nomeações para os ministérios da igreja e dos projetos do Conselho. Participe!

LITURGIA

PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA — ANO A

PRELÚDIO
LEITURA
Pai bendito,
Neste início da quaresma,
Tempo de deserto,
Tempo de mudança,
Tempo de conversão,
Invocamos tua resistência,
Tua esperança,
Teu amor sem medida.
Hoje e sempre. Amém. [Inês de França Bento]
HINO “ORAÇÃO” [TD, 204]
Mais pureza dá-me,
Mais horror ao mal,
Mais calma em pesares,
Mais alto ideal.
Mais fé, em meu Mestre,
Mais consagração,
Mais gôzo em servir-te,
Mais inspiração.
Mais prudência dá-me,
Mais paz, ó Senhor.
Mais firmeza, em Cristo,
Mais forças na dor.
Mais leal me torna,

Mais triste ao pecar,
Mais humilde filho,
Mais grato e exemplar.
Mais confiança dá-me,
Mais vida, em Jesus,
Mais do seu domínio,
Mais da sua luz;
Mais rica esperança,
Mais obras aqui,
Mais ânsias da Glória,
Mais ânsias de ti!
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
CORAL — “QUAL SUSPIRA A CORÇA INQUIETA”
HINO “BEM DE MANHÃ” [TD, 171]
Bem de manhã, embora o céu sereno
Pareça um dia calmo anunciar,
Vigia e ora; o coração pequeno
Um temporal pode abrigar.
Bem de manhã, e sem cessar,
Vigiar e orar!
Ao meio-dia, e quando os sons da terra
Abafam mais de Deus a voz de amor,
Recorre a Cristo, o coração descerra,
E goza paz com o Senhor.

Do dia ao fim, após os teus lidares,
Relembra as bênçãos do celeste amor,
E conta a Deus prazeres e pesares,
Depondo em suas mãos a dor.
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA DE GÊNESIS 2,15-17.3,1-7 [L1]
INTERLÚDIO
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
LEITURA DE ROMANOS 5,12-19 [L2]
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
CORAL — “SALMO 23”
LEITURA
L3: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos;
exultai, vós todos que sois retos de coração.
D: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada,
cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem
a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo.
T: Enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos
pelos meus constantes gemidos todo o dia.
Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim,
e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
H: Confessei-te o meu pecado
e a minha iniquidade não mais ocultei.
M: Disse: confessarei ao Senhor
as minhas transgressões;
e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
D: Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas
em tempo de poder encontrar-te.
Com efeito, quando transbordarem muitas águas,
não o atingirão.
T: Tu és o meu esconderijo;
tu me preservas da tribulação
e me cercas de alegres cantos de livramento.
D: Instruir-te-ei e te ensinarei
o caminho que deves seguir;
e, sob as minhas vistas, te darei conselho.
Não sejais como o cavalo ou a mula,
sem entendimento,
os quais com freios e cabrestos são dominados;
de outra sorte não te obedecem.
Muito sofrimento terá de curtir o ímpio,

mas o que confia no Senhor,
a misericórdia o assistirá.
T: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos;
exultai, vós todos que sois retos de coração. [Salmo 32]
CÂNTICO “ENQUANTO EU CALEI” [TD, 163 ]
Enquanto eu calei o meu pecado,
Envelheci, eu sei, de tão cansado.
Porque a tua mão pesava sobre mim,
E o meu vigor chegou ao fim.
O meu pecado, então, eu não mais ocultei
Do meu Senhor e Rei.
Assim eu confessei o meu pecado.
E pelo sangue de Jesus eu fui lavado.
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
INTERLÚDIO
CÂNTICO “ELE É EXALTADO” [TD, 128]
Ele é exaltado,
o Rei é exaltado nos céus,
Eu o louvarei.
Ele é exaltado,
pra sempre exaltado,
Seu nome louvarei.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Terra e céus glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
ORAÇÃO [LOUVOR]
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE MATEUS 4,1-11
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO
BÊNÇÃO
TRÍPLICE AMÉM
POSLÚDIO

