Igreja Presbiteriana do Butantã

ESCALAS
Hoje [14/05/2017]

Próximo Domingo [21/05/2017]

CULTO MATUTINO

Rev. Marcelo Smargiasse

Rev. Ademir Aguiar

JUNTA DIACONAL

Ida, Claynon, Regina

Daniel, Letícia, André

Márcia

Enilde

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

Não haverá aula

VIDA CRISTÃ

Ademir Aguiar

Não haverá aula

JOVENS

André Eller

Não haverá aula

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Não haverá aula

SALA COLORIDA Júlia Elert

Não haverá aula

SALA VERDE

Débora / Lara

Não haverá aula

SALA AZUL

Aline Moojen

Não haverá aula

CULTO INFANTIL

Márcia e Felipe

Sou de Jesus

ANIVERSARIANTES DE ABRIL / MAIO
23/04

Julia Rosas

29/04

Karin Salomão

24/04

Matheus Smargiasse

30/04

Thais Fernandes

26/04

Carina Bullara

10/05

Gabriel Cardoso

26/04

Jarbas Martins

10/05

Antonio Nilton

29/04

Maria Antônia - Teca

27/05

Enilde Costa

Igreja Presbiteriana do Butantã
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
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

14 DE MAIO DE 2017 — ANO XVII — NO 1069
ORAÇÃO PELAS MÃES
Senhor, neste dia escolhido para honrar as mães, agradecemos-te por nossas mães. Somos gratos
pelo fato de o Senhor ter escolhido nos dar vida por meio delas e porque elas receberam o dom da vida de
tuas mãos e nos deram. Graças te damos pelos sacrifícios que elas fizeram em nos carregar no ventre e
nos gerar. Agradecemos-te pelas mulheres que nos educaram e que foram nossas mães na infância, quer
sejam mães de sangue, mães adotivas, uma irmã mais velha, uma tia, uma avó, uma madrasta ou outra
pessoa. Agradecemos-te por essas mulheres que nos acalentaram e nos alimentaram, que se preocuparam
conosco e que com um beijo dissiparam nossa dor. Oramos para que nossas vidas possam refletir o amor
que elas demonstraram a nós, e que elas se sintam felizes por serem chamadas de mãe.
Oramos pelas mães idosas cujos filhos já são adultos.
Conceda-lhes alegria e satisfação pelo trabalho bem feito.
Oramos pelas jovens mães que experimentam mudanças que jamais imaginaram.
Conceda-lhes descanso e paz por confiarem o futuro a ti.
Oramos pelas grávidas que em breve serão mães.
Conceda-lhes paciência e orientação nos próximos meses.
Oramos pelas mães que encaram os desafios de criar seus filhos sozinhas.
Conceda-lhes força e sabedoria.
Oramos pelas mães que desfrutam de boa condição financeira.
Conceda-lhes tempo para compartilhar com suas famílias.
Oramos pelas mães que estão criando seus filhos na pobreza.
Conceda-lhes alívio e justiça.
Oramos pelas madrastas.
Conceda-lhes paciência, compreensão e amor.
Oramos pelas mães que estão separadas de seus filhos.
Conceda-lhes fé e esperança.
Oramos pelas mães cujos casamentos estão em crise.
Conceda-lhes suporte e discernimento.
Oramos pelas mães que perderam seus filhos.
Conceda-lhes o conforto da ressurreição.
Oramos pelas mães que abortaram seus filhos.
Conceda-lhes a cura e a paz.
Oramos pelas mães que deram seus filhos para adoção.
Conceda-lhes a paz e segurança, pois confiam em tua providência.
Oramos pelas mães adotivas.
Conceda-lhes alegria e gratidão pelo presente que tu deste.
Oramos pelas meninas e mulheres que sonham ser mãe.
Conceda-lhes sabedoria e discernimento.
Oramos pelas que mulheres que querem, ou quiseram, muito ser mãe.
Conceda-lhes a graça de aceitar tua vontade e o teu tempo.
Oramos pelas mulheres que assumiram o papel de mãe na vida de uma criança.
Conceda-lhes a alegria e o reconhecimento.
Oramos por aqueles que choram a perda de sua mãe.
Conceda-lhes o conforto e a esperança na ressurreição.
Senhor, agradecemos-te pelo dom da maternidade. Agradecemos-te pelos muitos exemplos nas Escrituras
de mães fiéis como Sara, Ana, Isabel, Loide e, especialmente, por Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que
teve coragem, mediante a fé, para dizer “Sim!” ao teu chamado. Lembramos de nossas mães... [nomes]
Que essas mulheres reunidas hoje aqui sigam esses exemplos de fé. E que sejam modelo para todos
nós do que significa ser teu discípulo. Abençoe-as neste dia especial. Por Cristo Jesus. Amém.
Extraído de Reformed Church of America [trad. por Rev. Marcelo Smargiasse]

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], Sr Eliseu [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

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.

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO SEMANAL
Está acontecendo todas às quartas-feiras às 20 horas aqui na igreja. Tem sido um momento de
edificação para todos os participantes. Venha e participe!
NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu no dia 08/05 - segunda-feira passada, a Sra Hilma Ana Witthinrich, aos 95 anos e 11 meses.
Ela era avó de nosso irmão Wolfgang Fischer. A IPbut manifesta os mais profundos sentimentos e
condolências aos familiares e amigos e rogamos a Deus que os conforte e os traga consolo.

LITURGIA
PRELÚDIO

QUINTO DOMINGO DE PÁSCOA — ANO A
Testemunhando a Tua redenção
E as nossas vidas cantarão, Senhor,
Com gratidão o Teu eterno amor!

ACLAMAÇÃO [TODOS]
Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. INVOCAÇÃO [DIRIGENTE]
Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
Nem olhar,
e não te esqueças de nem um só de seus benefícios.
nem falar;
[Salmo 103,1-2]
Nem agir,
nem buscar;
HINO “DEUS DOS ANTIGOS” [TD, 78]
Nem pensar,
Deus dos antigos, cuja forte mão
nem se esforçar;
Rege os milhares de astros na amplidão,
Nem imaginar,
Ó soberano e excelso Criador,
nem se impacientar;
Com gratidão cantamos Teu louvor.
Para Deus buscar
Aos nossos pais Tu foste inspiração,
em modos e tempos quaisquer,
Força e poder, vitória e proteção.
basta somente
Oh! Sobre nós, supremo Amparador,
um vazio no corpo e na alma cavar.
Seja também o Teu imenso amor!
E Deus
em tudo estará.
No torvelinho e na perturbação
Dos tempos maus de um mundo em confusão, SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
Teu braço forte seja o defensor
ORAÇÃO
Dos que confiam sempre em Ti, Senhor!
LEITURA DO SALMO 98
Teu povo guia em paz e mansidão,

HINO “GRATA MEMÓRIA” [TD, 189; E1,4,5]
Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo,
De bendizer-te, de cantar-te glória;
Pois guardo na alma teu amor imenso:
Grata memória!
Aos fortes braços eu corri confiante,
Meigo e bondoso, não me recusaste;
E em teu imenso, suave amor, tão puro,
Me agasalhaste!
Oh! Nunca, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de cantar-te a glória;
Pois em minha alma Tu és sempre, ó Cristo,
Grata memória! Amém.
INTERLÚDIO
LEITURA DO SALMO 103,3–12
ORAÇÃO SILENCIOSA

Nosso caminhar torna-se um só
Nossas mãos unidas formam um nó
Amarrando nossas orações,
Planos, sonhos, vidas, corações. (2x)
É por isso que estamos aqui. (2x)
Somos agradecidos a Deus
Pelo dia que hoje chegou,
Pois ele fez o que nos prometeu
Com alegria do céu nos brindou.
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA BÍBLICA
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO E BÊNÇÃO
POSLÚDIO

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.
LEITURA DE 1JOÃO 5,1–6
ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELO PERDÃO [AUDÍVEL]
INTERLÚDIO
HOMENAGEM ÀS MÃES
LEITURA — “ORAÇÃO PELAS MÃES” [TODOS]
ORAÇÃO
CÂNTICO “GRATIDÃO”
Reunimo-nos neste lugar
Vimos em família celebrar
A fidelidade do Senhor
Força, prumo e chão do nosso amor. (2x)

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!

OUTROS AVISOS
PROGRAMAÇÕES DA IGREJA PARA MAIO

26/05 – 131ª Sexta Filosófica as 19 horas na igreja - Palestrante Pastor Marcos Inhauser
27/05 – Feijoada em Atibaia a partir das 9 horas

CAMPANHA NOVA IPBUT
E aí, tem se envolvido nesta nova etapa da nossa igreja? Participe ativamente desta campanha!

NOVA CAMPANHA DE AÇÃO SOCIAL DA IPBUT
A Junta Diaconal começou uma nova campanha de ação social. Atendendo um pedido da Associação
Evangélica Beneficente, vamos colaborar 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 recolherá, nos próximos três meses, doações de LATAS DE LEITE EM PÓ
lpara contribuirmos para a campanha. Começaremos a recolher a partir do dia 14/05. Qualquer
dúvida, falem com o André ou com a Regilene.

