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ABRE OS MEUS OLHOS, SENHOR!
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Rev. Marcelo Smargiasse
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Daniel, Letícia, André

Maria do Rosário, Plácido, Thiago

Enilde

Marcos Ribeiro

Quero ver-te, Senhor, do outro lado da lama, do outro lado dos montões de lixo,
do outro lado da fome, do outro lado das guerras, do outro lado do sofrimento, do outro
lado da doença, do outro lado da morte.
Quero ver-te como tu és e não como os outros dizem que és.
Quero ver-te na imensidão e na ordem do universo, na mais distante galáxia e
na mais próxima estrela. Quero ver-te na cachoeira, na gruta, na floresta, no deserto, na
praia, nas alturas dos montes e nas profundezas dos mares, na desembocadura dos rios,
nas campinas e nos vales.
Quero ver-te no amanhecer e no entardecer, ao meio-dia e à meia-noite, no
vento, na chuva, nos relâmpagos, no trovão.
Quero ver-te no botão de rosa, no ipê-amarelo, no girassol, no jardim, no pomar,
na horta, nos bosques, na grama, nos pastos e no matagal.
Quero ver-te no meu corpo, na parte de fora e na parte de dentro, no mais visível
e no mais escondido, no mais simples e no mais complexo.
Quero ver-te na biologia, no DNA, nas células-tronco, na substância ainda
informe, no crescimento, na reprodução e no envelhecimento.
Quero ver-te nos mistérios da vida, nos mistérios da mente, nos mistérios do
amor, nos mistérios da alma, nos mistérios da criação.
Quero ver-te na vaga lembrança, na saudade, na sede, na fome e no temor que
eu tenho de ti, no desassossego de minha alma enquanto ela não repousa em ti.
Senhor, abre os meus olhos, pois quero ver a lama, os montões de lixo, a fome, as
guerras, o sofrimento, a doença e a morte sob outra perspectiva, sob a perspectiva cristã.
Abre os meus olhos para eu ver o que está acima das nuvens mais baixas.
Abre os meus olhos para eu ver o Senhor assentado num trono alto e exaltado.
Abre os meus olhos para eu ver os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à
direita de Deus.
Abre os meus olhos para eu ver o Cordeiro -- que parecia ter estado morto -- em
pé, no centro do trono, pronto para abrir o livro fechado por dentro e por fora e dar
prosseguimento à história.
Abre os meus olhos para eu ver a destruição, a morte e o enterro da morte.
Abre os meus olhos para eu ver a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos.
Abre os meus olhos para eu ver novos céus e nova terra, onde habita a tão
procurada justiça.
Abre os meus olhos para eu ver a plenitude da salvação. Amém!

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ
JOVENS

Dimensões sociais da fé do A.T.

Ademir Aguiar

Tudo o que você sempre quis saber sobre o A.T.
e tinha vergonha de perguntar

André Eller

Reforma: história, identidade e perspectivas

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Apocalipse e Profecias

SALA COLORIDA Júlia Elert
SALA VERDE

Débora / Lara

SALA AZUL

Aline Moojen

CULTO INFANTIL

Márcia

Crianças que Deus ajudou

O ciúme entre os irmãos - Abel e Caim

ANIVERSARIANTES DE JUNHO
10

Letícia Costa

21

Lara e Luciano

11

Rafaela Dias

23

Gabriela Smargiasse

12

Felipe Maranhão

24

Cristina Salomão

14

Eliseu de Oliveira

27

Raphael Hochheim

19

Lara Miguel Araújo

30

Archibald Scott Neto

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
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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];Sandra Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; Rosélia [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.

ESTUDO BÍBLICO
Acontece às quartas-feiras, às 20 horas, na igreja, reunião com estudo bíblico. O tema é Paulo e as
cartas paulinas. Venha e participe!

LITURGIA
SEGUNDO DOMINGO DE PENTECOSTES — ANO A
PRELÚDIO
passam de ídolos; o SENHOR, porém, fez
os céus. Glória e majestade estão diante
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
dele, força e formosura, no seu santuário.
Que nós transbordemos do pleno
C - Tributai ao SENHOR, ó famílias dos povos,
conhecimento da vontade de Deus, em toda a
tributai ao SENHOR glória e força. Tributai
sabedoria e entendimento espiritual; a fim de
ao SENHOR a glória devida ao seu nome;
vivermos de modo digno do Senhor, para o
trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
seu inteiro agrado, frutificando em toda boa
D - Adorai o SENHOR na beleza da sua
obra e crescendo no pleno conhecimento de
santidade; tremei diante dele, todas as terras.
Deus” Colossenses 1:9b e 10 [versão livre]
Dizei
entre as nações: Reina o SENHOR.
CÂNTICO “HOJE É TEMPO” [TD 99]
Ele
firmou
o mundo para que não se abale
Hoje é tempo de louvar a Deus
e
julga
os
povos
com eqüidade.
Em nós agora habita o teu Espírito
C - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja
Então é só cantar e a Cristo exaltar
o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e
E sua glória encherá este lugar
tudo o que nele há; regozijem-se todas as
Vem louvar, vem louvar
árvores do bosque, na presença do
SENHOR, porque vem, vem julgar a terra
No meio dos louvores Deus habita
julgará o mundo com justiça e os povos,
É seu prazer cumprir o que nos diz
consoante a sua fidelidade.
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
HINO - “LOUVOR AO ETERNO DEUS” [TD 76]
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
Ó Rei sublime em majestade e glória
LEITURA SALMO 96
Sobre as milícias do celeste além,
D - Cantai ao SENHOR um cântico novo,
Ouve o louvor, os hinos de vitória
cantai ao SENHOR, todas as terras.
Dos que de ti recebem todo o bem!
Cantai ao SENHOR, bendizei o seu nome;
Vinde, ó remidos, filhos de Deus,
proclamai a sua salvação, dia após dia.
Glórias rendamos, que alcancem os céus!
C - Anunciai entre as nações a sua glória,
entre todos os povos, as suas maravilhas.
Os altos céus louvor a Deus ressoam
Porque grande é o SENHOR e mui digno de
De gratidão, ao soberano amor;
ser louvado, temível mais que todos os deuses
Os redimidos com fervor entoam
D - Porque todos os deuses dos povos não
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 40:1-6,11,13,16-17
L1 - Esperei confiantemente pelo SENHOR; ele se
inclinou para mim e me ouviu quando clamei
por socorro. Tirou-me de um poço de perdição,
de um tremedal de lama; colocou-me os pés
sobre uma rocha e me firmou os passos.
L2 - E me pôs nos lábios um novo cântico, um
hino de louvor ao nosso Deus; muitos verão
essas coisas, temerão e confiarão no SENHOR.
Bem-aventurado o homem que põe no SENHOR
a sua confiança e não pende para os arrogantes,
nem para os afeiçoados à mentira.
C - São muitas, SENHOR, Deus meu, as
maravilhas que tens operado e também os teus
desígnios para conosco; ninguém há que se
possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e
deles falar, mas são mais do que se pode contar.
L1 - Não retenhas de mim, SENHOR, as tuas
misericórdias; guardem-me sempre a tua graça e
a tua verdade. Praza-te, SENHOR, em livrar- me;
dá-te pressa, ó SENHOR, em socorrer-me.
L2 - Folguem e em ti se rejubilem todos os que te
buscam; os que amam a tua salvação digam
sempre: O SENHOR seja magnificado!
C - Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor
cuida de mim; tu és o meu amparo e o meu
libertador; não te detenhas, ó Deus meu!
MOMENTOS DE ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO - “SENHOR, EU PRECISO DE TI” [TD 159]
Eu creio, Senhor, na divina promessa,
Vitórias já tive nas lutas aqui,
Contudo, é mui certo que a gente tropeça:
Por isso, Senhor, eu preciso de ti.
A luz que me guia no escuro caminho,
Fulgura de cima, do Sol criador.
Contudo, não posso segui-lo sozinho:
Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.

Bem sei que nas preces eu posso buscar-te
Jamais dessa bênção na vida eu descri,
Contudo, é possível que eu dela me aparte
Por isso Senhor eu preciso de ti.
Esforços da terra, precário destino,
Empenho dos homens, riqueza, o que for,
Não valem a bênção do reino divino:
Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA SALMO 149: 1-4
Aleluia! Cantai ao SENHOR um novo cântico e o seu
louvor, na assembléia dos santos. Regozije-se Israel
no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião.
Louvem-lhe o nome com flauta; cantem-lhe salmos
com adufe e harpa. Porque o SENHOR se agrada do
seu povo e de salvação adorna os humildes.
CÂNTICO - “AO ÚNICO” [TD 124]
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus
Adoramos o Teu nome
Nos rendemos aos Teus pés
Consagramos todo nosso ser a Ti
Consagramos todo nosso ser a Ti
ENTREGA DOS DÍZIMOS E OFERTAS
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
POSLÚDIO

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
PROGRAMAÇÃO JUNHO
Dias 15 a 18 – Acampamento da Sala da Gente 2.0 em Itanhaém
Dia 24 – Festa Caipira , na igreja às 19 horas
Dia 30 – Sexta Filosófica, na igreja às 19 horas
Dia 30 – Madrugada Com Cristo – Mocidade e FEUMP

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. Começamos a recolher a partir do dia 14/05. Qualquer
dúvida, falem com o André ou com a Regilene.

