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Enilde

Para que serve Deus? Para nada. Bem, pelo menos deveria ser assim. Deus deveria ser
inútil. Explicando: Deus deveria ser nossa eterna fonte de prazer e gozo. Sem a necessidade de
nos ser útil; sem que esse prazer dependesse de pedidos atendidos, problemas resolvidos,
exercícios espirituais, teologias etc. Fomos criados para apenas “curtir” a sua presença, a sua
amizade, a sua beleza, numa alegria e paz sem fim. Fomos concebidos para ser um com ele,
assim como é o Filho com o Pai.
Sua presença apagaria todas as nossas preocupações, ansiedades, frustrações, medos,
temores e coisas assim. Bastaria a nós estar com ele, plenos de felicidade; sem relógio, sem
passado e sem ansiedades. Uma versão completa do pouquinho que experimentam amantes
apaixonados, quando se encontram. Imagem pálida do amor que experimenta um pai quando
pega sua filhinha no colo pela primeira vez: tudo para; tudo cala; tudo se resume aos dois.
Seria como quando a corça deixa de suspirar e encontra a corrente das águas (Sl 42.1).
Seria como quando a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe (Sl 131.2). Seria
como se finalmente habitássemos “na casa do Senhor por longos dias” (Sl 23.6). Seria como
quando nos víssemos diante da face de Deus (Sl 42.2). Ou como quando a trombeta tocasse e o
noivo entrasse para as bodas (Mt 25). Seria como aquele dia em que nossas lágrimas fossem
enxugadas em consolo definitivo (Ap 21.4).
E para que serviriam todos esses momentos inefáveis? Para nada, insisto. Pensar na
utilidade deles seria amesquinhá-los, pois nossa alma secretamente anseia por eles. Sonhamos
ver cada um deles transformados em estado permanente; o “estado de graça”. Finalmente, o
peregrino chegaria ao seu destino; o que procura encontraria; ao que bate, abrir-se-lhe-ia; o que
tem sede beberia; eternamente. E seríamos “felizes para sempre”.
Tudo isso estava à disposição de Elias, naquela caverna (1Rs 19.11-16). Ele havia
determinado a seca e a chuva; havia vencido os profetas de Baal e humilhado os falsos deuses.
Agora, exaurido e deprimido, lambe suas mágoas. Tal era a agitação de sua alma que Deus
precisou esperar para lhe falar. E disse: “Elias, o que fazes aqui?” -- fugindo de Jezabel, como
quem teme a homens?
Quando as razões eclesiásticas, missionárias, funcionais -- utilitárias, enfim -- cessarem,
o que será da nossa devoção de servos do Senhor? Pastores, professores, missionários,
presbíteros, diáconos, ministros e tantos outros “agentes do reino” precisam considerar o
momento em que, eventualmente, entregarem ou perderem seus cargos e voltarem ao banco da
igreja. O que serão e farão agora? Estranharão o seu Deus como um casal que se olha após o
casamento do último filho? Após tanto tempo de dedicação aos filhos, agora, ninho vazio, olham
um para o outro como estranhos? Não. Que essa eventual exoneração nos seja uma promoção
honrosa -- e deliciosa. Agora, Deus nos será companhia ainda mais próxima e verdadeira;
presença constante, pessoal e íntima. O cálice que, finalmente, transborda.
Agora, sim, sem “para quês”, restarão encontros inesperados com o Amado de nossas
almas. Sem relógios, sem esboços, sem demandas, sem agendas. Só nós e Ele. Enquanto Ele
quiser que assim seja. E até que nos chame.
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

Rubem Amorese (www.ultimato.com.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];Sandra
Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; D. Ivany [saúde], Pb. Reinaldo Settin - IP Tatuapé [saúde]
acrescentar nome do 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.

CORAL IPBUT

Os ensaios do Coral já estão acontecendo 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!
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO SEMANAL

Está acontecendo todas as quintas feiras às 20 horas aqui na igreja. Tem sido um momento de
edificação para todos os participantes. Venha e participe!

LITURGIA

SEGUNDO DOMINGO DE PÁSCOA — ANO A

PRELÚDIO
LEITURA [TODOS, EM PÉ]

ORAÇÃO [DIRIGENTE]

Pai querido...
Queremos louvar-Te pelo ar
que respiramos e que nos traz vida,
Queremos louvar-Te pelo Tu Espírito
Que nos ensina a ser livres como as crianças,
Queremos louvar-Te pela Tua graça
que nos reúne em comunidade,
Queremos louvar-Te porque só Tú
tens a Palavra de Vida
E nós confiamos em Ti. Amém!
CÂNTICO “VEM DERRAMA A PAZ” [TD 117]

LEITURA APOCALIPSE 9, 7-12
D - Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão
que ninguém podia enumerar, de todas as
nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do
trono e diante do Cordeiro, vestidos de
vestiduras brancas, com palmas nas mãos;
C - e clamavam em grande voz, dizendo:
Ao nosso Deus, que se assenta no trono,
e ao Cordeiro, pertence a salvação.
D - Todos os anjos estavam de pé rodeando o
trono, os anciãos e os quatro seres
viventes, e ante o trono se prostraram
sobre o seu rosto, e adoraram a Deus,
C - dizendo: Amém! O louvor, e a glória, e a
sabedoria, e as ações de graças, e a
honra, e o poder, e a força sejam ao nosso
Deus, pelos séculos dos séculos. Amém!
HINO - “TUAS OBRAS TE COROAM” [TD 105]

Vem derrama a paz
Vem derrama as bençãos
Sobre este povo que se chama povo Teu
Dá-nos teu amor
Dá-nos tua força
Pra que tentações não venham a nos desviar
E a glória seja dada a Ti
Pelo que tens feito
Pelo que tens sido
Pelo que farás
Em nós!

SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]

Tuas obras Te coroam
Como um halo de esplendor:
Astros, anjos, céus, entoam
Hino eterno a Ti, Senhor!
Campos, matas, vales, montes,

Verde outeiro e verde mar,
Aves e sonoras fontes
Formam coro singular!
Nós, mortais, por Ti remidos,
Deus da glória, Deus de amor,
Corações aos céus erguidos
Celebramos Teu louvor.
Revelaste amor profundo,
Insondável, sem igual,
Enviando Cristo ao mundo,
A vencer por nós o mal!
Fonte és de alegria e vida,
És do bem o Inspirador:
Tua graça nos convida
A viver em mútuo amor.
Quais alegres peregrinos,
Sempre em marcha triunfal,
Cantaremos gratos hinos,
Na jornada, até o final!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA MATEUS 11, 28-30
L1 - Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai
sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração; e
achareis descanso para a vossa alma. Porque
o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO - “CAREÇO DE JESUS” [TD 211]

LEITURA CONJUNTA SALMO 92, 1-5
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 a solenidade da harpa. Pois
me alegraste, SENHOR, com os teus feitos;
exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes,
SENHOR, são as tuas obras! Os teus
pensamentos, que profundos!
CÂNTICO “TÚ ÉS SOBERANO” [TD 92]
Tu és Soberano sobre a Terra
Sobre os céus tu és Senhor absoluto
Tudo que existe e acontece
Tu o sabes muito bem tu és Tremendo!
E apesar dessa glória que tens
Tu te importas comigo também
E este amor tão grande eleva-me
Amarra-me a ti
Tu és Tremendo!
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
PÓSLUDIO

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

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
130ª SEXTA FILOSÓFICA

Excepcionalmente acontecerá na próxima quinta feira (27/04/2017) devido ao feriado, a 130ª Sexta
Filosófica, com o tema “COMPREENDENDO O CLIMA: Variabilidades e Mudanças” com os
palestrantes Willians Bini e Andrea Cardoso. Este evento tem seu início às 19 horas aqui em nossa
igreja. Participe e convide amigos e parentes!

MUTIRÃO DE LIMPEZA DA NOVA CASA

Parabenizamos e agradecemos todos os participantes do I Mutirão de Limpeza da Nova Casa. Foi
um dia muito cansativo, de muito trabalho, mas principalmente muito edificante para todos que
participaram. Foi um momento muito gostoso de comunhão e confraternização. Que o nosso bom
Deus abençoe a cada participante e que nos próximos, mais irmãos participem!

PROGRAMAÇÕES DA IGREJA PARA MAIO

14/05 – Domingo Especial para as Mães – Culto Matutino/Escola Dominical
26/05 – 131ª Sexta Filosófica as 19 horas na igreja
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!

VII CONGRESSO PLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE IGREJAS
De 11 a 13 de Maio - Em São Paulo - Treinando Discípulos para a Missão.
Se você quiser participar deste evento, procure o reverendo Ademir e faça sua inscrição com ele.
Será um momento muito edificante para a vida dos participantes!

