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JUNTA DIACONAL

Daniel, Letícia, Wolf

Maria do Rosário, Plácido, Thiago

Enilde

Marcos Ribeiro

MÚSICA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ

Cristina Salomão

JOVENS

Paulo Salomão

EXTRAORDINÁRIO
FESTAS JUDAICAS ATRAVÉS DA HISTÓRIA
CARTA A FILEMON

SALA DA GENTE Ricardo e Christiane

CRESCIMENTO DA IGREJA

SALA COLORIDA Aline

O CASAMENTO EM CANÁ DA GALILÉIA

SALA VERDE

Beatriz

O CASAMENTO EM CANÁ DA GALILÉIA

SALA AZUL

Lara

A VIDA DE JESUS
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Matheus de Angeli
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Equipe Pastoral:
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Rev. Marcelo Smargiasse

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

JUNTO ÀS ÁGUAS
Reverendo Ademir Aguiar (transcrito e adaptado Práticas Devocionais, Ultimato)
É quase exaustivo ler todos os textos bíblicos que mencionam a expressão “junto às
águas”. Mas vale a pena! Esse é o segredo da folha sempre verde, da árvore carregada de frutos
e da vida em abundância (Jo 10.10). Vejamos alguns textos sobre o tema:
Gn 49.22 – “José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte; seus galhos se estendem sobre
o muro.” Mesmo vendido pelos irmãos como escravo aos ismaelitas, mesmo caluniado pela
mulher de Potifar, mesmo jogado numa masmorra por um crime que não cometeu, mesmo
esquecido pelo copeiro-chefe de Faraó, mesmo em tempos de vacas magras – os braços de José
foram feitos ativos pelas mãos do Poderoso de Jacó, que o abençoou com as bênçãos dos altos
céus. A explicação do sucesso contínuo de José em qualquer circunstância foi anotada pelo
próprio pai: José é um ramo frutífero junto à fonte.
Sl 1.3 – “Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu
fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será bem-sucedido.” Este texto se aplica
a qualquer pessoa que, além de não participar da impiedade, se deleita em meditar de dia e de
noite na lei do Senhor. O sucesso é inevitável.
Sl 23.2 – “Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de
descanso; refrigera-me a alma.” O cuidado é do próprio Deus, do próprio Pastor. Ele quer
abastecer a ovelha e renovar as suas forças e o seu entusiasmo com a proximidade das águas.
Is 44.3-4 – “Derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca; derramarei o meu
Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção, sobre os teus descendentes; e brotarão como
a erva, como salgueiros junto às correntes das águas.” A comparação com os salgueiros é
oportuna, pois eles cresciam, floresciam e formavam moitas sempre perto das águas (Lv 23.40;
Sl 137.1-2; Ez 17.5).
Jr 17.7-8 – “Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é
como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia
quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; e, no ano da sequidão, não se perturba nem
deixa de dar fruto.” Os contratempos, a adversidade e as mudanças de situação não são
suficientes para interromper a produção de frutos nem para secar as folhas verdes da árvore,
graças ao fato de estar plantada junto às águas.
Diante dos textos apresentados, creio que as práticas devocionais nos levam
obrigatoriamente para junto das águas, e o resto é consequência natural dessa proximidade.
Somos desafiados a cada dia a termos um pleno relacionamento com o nosso bom Deus. Como
encontra-se o nosso momento devocional diário. Pense nisso!
“Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo” Efésios 4:15

LITURGIA

QUINTO DOMINGO DA QUARESMA — ANO B

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
“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 solenidade.
Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos;
exultarei nas obras das tuas mãos.
Por isso entrai por suas portas com ações de
graças!” [SALMO 92: 1 A 4 E SALMO 100:4]
CÂNTICO “CANTAI AO SENHOR” [TD 85]
Cantai ao Senhor um Cântico novo,
Cantai ao Senhor, todas as terras.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome,
proclamai a Sua salvação.
Anunciai entre as nações a Sua glória,
Entre todos os povos as Suas maravilhas.
Porque grande é o Senhor,
mui digno de ser louvado
Mais temível do que falsos Deuses.
Glória e majestade estão diante Dele
força e formosura no Seu santuário!
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA SALMO 19
D - Os céus proclamam a glória de Deus, e o
firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Um dia discursa a outro dia,
e uma noite revela conhecimento a outra noite.
L1-Não há linguagem, nem há palavras,
e deles não se ouve nenhum som; no entanto,
por toda a terra se faz ouvir a sua voz,
e as suas palavras, até aos confins do mundo.
L2-A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma;
o testemunho do SENHOR é fiel
e dá sabedoria aos símplices.
Os preceitos do SENHOR são retos
e alegram o coração;
o mandamento do SENHOR é puro
e ilumina os olhos.
C -O temor do SENHOR é límpido e permanece
para sempre; os juízos do SENHOR são

verdadeiros e todos igualmente, justos.
São mais desejáveis do que ouro,
mais do que muito ouro depurado;
e são mais doces do que o mel
e o destilar dos favos.
D - Além disso, por eles se admoesta o teu servo;
em os guardar, há grande recompensa.
C – Que as palavras dos nossos lábios
e o meditar do nosso coração sejam agradáveis
na tua presença, SENHOR,
rocha nossa e redentor nosso!
HINO - “VÓS, CRIATURAS DE DEUS PAI” [TD 70]
Vós, criaturas de Deus Pai,
Todos erguei a voz, cantai!
Oh, louvai-o! Aleluia!
Tu, sol dourado a refulgir,
Tu, lua em prata a reluzir,
Oh, Louvai-o! Oh, Louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Tú, brisa amena a bafejar
Vós, nuvens que pairar pelo ar,
Oh, louvai-o! Aleluia!
Tú, linda aurora em seu albor,
Tú, suave ocaso multicor,
Oh, Louvai-o! Oh, Louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Vós, homens sábios e de bem,
A todos proclamai também!
Aleluia! Aleluia!
Ao Filho glória, glória ao Pai,
E ao Santo Espírito honra dai!
Oh, Louvai-o! Oh, Louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA SALMO 142
L1 - Ao SENHOR ergo a minha voz e clamo,
com a minha voz suplico ao SENHOR. Derramo
perante ele a minha queixa, à sua presença
exponho a minha tribulação.

L2 - Quando dentro de mim me
esmorece o espírito, conheces a minha vereda.
No caminho em que ando,
me ocultam armadilha.
C - Olha à minha direita e vê,
pois não há quem me reconheça,
nenhum lugar de refúgio,
ninguém que por mim se interesse.
A ti clamo, SENHOR, e digo:
tu és o meu refúgio,
o meu quinhão na terra dos viventes.
L1 - Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco.
Livra-me dos meus perseguidores,
porque são mais fortes do que eu.
L2 - Tira a minha alma do cárcere,
para que eu dê graças ao teu nome;
os justos me rodearão,
quando me fizeres esse bem.
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO - “CAREÇO DE JESUS” [TD 211]
Careço de Jesus! De ti, meu Salvador;
Somente a tua voz Tem para mim valor.
De ti, Senhor, careço, Do Teu amparo sempre!
Oh, dá-me a tua bênção, Aspiro a Ti!
Careço de Jesus! É teu meu coração;
Ensina-me a viver, Em santa retidão.
Careço de Jesus! Nas trevas e na luz;
Sem ti a vida é vã sou pobre sem Jesus.

ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA CONJUNTA [SALMO 117]
Louvai ao SENHOR, vós todos os gentios,
louvai-o, todos os povos. Porque mui grande
é a sua misericórdia para conosco, e a
fidelidade do SENHOR subsiste para sempre.
Aleluia!
GRUPO DE LOUVOR - CÂNTICOS
CONSAGRAÇÃO

DOS

DÍZIMOS

E

OFERTAS

[DURANTE

OS CÂNTICOS]

ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA
ORAÇÃO DO PAI NOSSO
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
PÓSLUDIO

138. SEXTA FILOSÓFICA

23 de Março, a partir das 19h - "As origens do monoteísmo” - Reinaldo José Lopes

SEDER PASCAL

30 de Março, a partir das 19h30 - Venha participar de uma jantar tradicional de celebração da Páscoa
conforme os ritos judaicos, para entender melhor a relação do significado da Páscoa que Jesus
comemorava com a Páscoa que comemoramos hoje.

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!

PEDIDOS DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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.

CAMPANHA NOVA IPBUT

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO
Você pode orar pela nossa igreja, conectado a um dos grupos de oração matinal. Há quatro grupos:
das 06, 07, 08 e 09 horas da manhã. Você escolhe o grupo e recebe por WhatsApp o motivo de
oração da semana. Aí é só separar alguns minutos ao despertar pela manhã e orar por nossa igreja!
Entre em contato com a Márcia (11) 98904-3536 e faça o seu registro. Participe!

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO

DÍZIMOS E OFERTAS I

DÍZIMOS E OFERTAS I

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. 0104 c/c - 224589-2 (para manutenção da igreja)
BRADESCO ag. 0104 c/c - 24871-1
(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
A IPBut conta agora com um número de celular com WhatsApp para melhor comunicação com os irmãos.
Coloquem em sua agenda o número do IPButCelular: (11) 97494-6764.
Pedimos aos que fizerem o pagamento de suas cotas mandarem foto do comprovante para o número acima.

DÍZIMOS E OFERTAS II

NOSSA IGREJA TEM COMO
MISSÃO: Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de Jesus Cristo.
PROPÓSITO: Somos uma igreja aberta a todo tempo, pronta para o diálogo e para o acolhimento de

NOSSA IGREJA TEM COMO
MISSÃO: Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de Jesus Cristo.
PROPÓSITO: Somos uma igreja aberta a todo tempo, pronta para o diálogo e para o acolhimento de

pessoas de diferentes origens, histórias e ideias, cuja vivência do evangelho se traduz na
comunicação da salvação em Cristo e em fazer a diferença onde está inserida, transformando vidas,
realidades e expectativas.

pessoas de diferentes origens, histórias e ideias, cuja vivência do evangelho se traduz na
comunicação da salvação em Cristo e em fazer a diferença onde está inserida, transformando vidas,
realidades e expectativas.

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. Aparecida [saúde];
Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Maria de Souza Madureira [mãe
da Roseane]; Maria Carolina Palmieri [cirurgia/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.
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.

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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