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CULTO MATUTINO

Rev. Marcelo Smargiasse

Rev. Ademir Aguiar

JUNTA DIACONAL

Daniel, Letícia, André, Rosélia

Maria do Rosário, Plácido, Thyago

Enilde

Marcos Ribeiro

ORGANISTA

ESCOLA DOMINICAL
LOGOS

Rev. Marcelo Smargiasse

VIDA CRISTÃ
JOVENS

Rev. Ademir Aguiar

Dimensões sociais da fé do AT
Tudo o que você sempre quis saber sobre o AT e
tinha vergonha de perguntar

André Eller

Jesus Cristo

SALA DA GENTE Presb. Ricardo/Christiane

Apocalipse e profecias

SALA COLORIDA Júlia Elert

Elias e os profetas de Baal

SALA VERDE

Débora / Lara

Deus fez: Pássaros

SALA AZUL

Aline Moojen

Elias e os profetas de Baal

CULTO INFANTIL

Débora e Paulo Vinícius

Obediência

ANIVERSARIANTES DE MARÇO
1

Erika e Vitor

21

Roberta M. dos S. Silveira Leite

3

Rosana

22

Arlete Nese

13

Cecília e Marcos

22

Samuel Isaac

13

Rosa Maria Chinaglia Leite

29

Aline Moojen Pedreira

20

Humberto
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Equipe Pastoral:
Rev. Ademir Aguiar
Rev. Marcelo Smargiasse

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

A TI INCLINO...
Indígenas Iroqueses
A ti me inclino num raio de prata
e a ti bebo nos raios do sol.
Com reverência eu pouso diante de tua majestade
presente nos montes, e agarro a tua imagem refletida nos lagos.
Na voz do eco eu ouço a tua voz.
Te abraço na doce carícia do vento,
bebo da tua fonte que jorra no meu peito.
Os boatos das minhas paixões acabaram-se.
Ouço teu sussurro no murmúrio dos pinheiros
e no doce cantar das águas ridentes de um lago.
Escutei a tua Palavra na voz de minha razão.
Te vi arar o solo da minha alma
e esparramar as sementes da tua sabedoria.
Todo dia reguei esta tua semente,
mas somente quando o sol da tua graça surgiu,
elas germinaram, cresceram e deram a colheita da tua alegria.
De repente, as águas, verdadeiros tapetes da natureza,
a vastidão azul lá de cima, as pedras opacas
e o meu corpo, transformaram-se
pelo teu toque mágico do meu silêncio, num imenso espelho.
E eu vi a mim mesmo refletido em todas as coisas.
E quando, concentrando-me, eu me mirei,
tornei-me transparente e, nesta transparência,
não soube encontrar a mim,
mas somente a ti!
Extraído de www.cebi.org.br

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!
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Hoje , após o Culto Matutino, todos os membros da IPBUT estão convocado para a AGE, ara decidir
sobre projeto de ampliação da igreja apresentado pelo Conselho. Contamos com a presença de
todos. Participe!

LITURGIA
TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA — ANO A
PRELÚDIO
T: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz
LEITURA [TODOS]
com Deus por meio de nosso Senhor Jesus
Cristo; por intermédio de quem obtivemos
Senhor, colocamo-nos a teus pés
igualmente acesso, pela fé, a esta graça na
para ouvir-te falar.
qual estamos firmes; e gloriamo-nos na
Toma-nos pela mão
esperança da glória de Deus.
e conduze-nos ao teu Reino
para que possamos um dia contemplar
D: E não somente isto, mas também nos
teu olhar de amor. Amém. [Luiz Carlos Ramos]
gloriamos nas próprias tribulações, sabendo
que a tribulação produz perseverança; e a
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
perseverança, experiência; e a experiência,
CÂNTICO “MARAVILHOSO É” [TD, 96]
esperança.
Quão formoso és, Rei do universo.
L1: Ora, a esperança não confunde, porque o amor
Tua glória enche a terra e enche os céus.
de Deus é derramado em nosso coração pelo
Tua glória enche a terra,
Espírito Santo, que nos foi outorgado.
Tua glória enche os céus,
L2: Porque Cristo, quando nós ainda éramos
Tua glória enche minha vida Senhor
fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Maravilhoso é estar em tua presença.
D: Dificilmente, alguém morreria por um justo;
Maravilhoso é poder te adorar.
pois poderá ser que pelo bom alguém se
Maravilhoso é tocar em tuas vestes.
anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio
Maravilhoso é te contemplar Senhor.
amor para conosco pelo fato de ter Cristo
morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
L3: Logo, muito mais agora, sendo justificados
LEITURA DE ÊXODO 17,1–7 [L1]
pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
INTERLÚDIO
T: Porque, se nós, quando inimigos, fomos
ORAÇÃO SILENCIOSA
reconciliados com Deus mediante a morte
do seu Filho, muito mais, estando já
LEITURA [ROMANOS 5,1-11]

reconciliados, seremos salvos pela sua vida; e
não apenas isto, mas também nos gloriamos em
Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por
intermédio de quem recebemos, agora, a
reconciliação.
HINO “AMOR PERENE” [TD, 178]
Amavas-me, Senhor, ainda cintilante
A luz não irrompera ao mando criador;
Nem inda o sol surgira, altivo no levante,
Calor trazendo à terra e força fecundante!
Meu Deus, que amor!
Meu Deus, que antigo amor!
Amavas-me, Senhor, na cruz, quando, imolado,
Por mim sofreu Jesus o meigo Salvador,
Chamando inteira a si a culpa do pecado,
O Santo de Israel, o teu Cordeiro amado,
Meu Deus, que amor!
Meu Deus, que imenso amor!
Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito
O Espírito de luz, o meu Consolador,
E com tesouros mil, de teu favor perfeito,
Trouxe à minha alma a fé em que hoje me deleito
Meu Deus, que amor!
Meu Deus, que insigne amor!
Não cessarás de amar-me! E, pois, jamais inferno
Ou mundo poderá revel vontade opor
Ao teu decreto, ó Rei, ao teu decreto eterno!
Ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno.
Meu Deus, que amor!
És sempre e todo amor!
ORAÇÃO [GRATIDÃO PELO PERDÃO]
INTERLÚDIO
CÂNTICO “CADA INSTANTE” [TD, 224]
Cada instante contigo, Senhor,
Que passo a teus pés, eu sou mais feliz.
Cada instante contigo, Jesus,
É paz em minh'alma,
Suave harmonia no Teu grande amor.
É paz em minh'alma,
Suave harmonia no Teu grande amor.
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA DO SENHOR
HINO “VERA PÁSCOA”
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA
VISITANTES

D: Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo!
T: celebremos o Rochedo da nossa salvação.
H: Saiamos ao seu encontro, com ações de
graças, vitoriemo-lo com salmos.
L1: Porque o Senhor é o Deus supremo e o
grande Rei acima de todos os deuses.
L2: Nas suas mãos estão as profundezas da
terra, e as alturas dos montes lhe pertencem.
L3: Dele é o mar, pois ele o fez; obra de suas
mãos, os continentes.
D: Vinde, adoremos e prostremo-nos;
T: ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou.
M: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto
e ovelhas de sua mão. [Salmo 95,1–7a]
DEDICAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS
HINO “CHUVAS DE BÊNÇÃOS” [TD, 229]
Chuvas de bênçãos teremos,
Sim, é a promessa de Deus,
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!
Gotas benditas já temos;
Chuvas pedimos a Deus.
Chuvas de bênçãos teremos,
Vida com paz e perdão.
Os pecadores indignos
Graça dos céus obterão.
Chuvas de bênçãos teremos.
Manda-nos já, ó Senhor!
Dá-nos os frutos benditos
Dessa promessa de amor!
Chuvas de bênçãos teremos,
Chuvas mandadas dos céus;
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.
ORAÇÃO [GRATIDÃO E DEDICAÇÃO]
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE JOÃO 4,5-42
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO E BÊNÇÃO
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

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!

