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

NÃO QUERO ANDAR ANSIOSO POR COISA ALGUMA

Mateus 6:25

A partir de hoje, com a ajuda de Deus, vou me disciplinar no que diz
respeito à ansiedade. Farei isso a partir do Sermão do Monte. Ali está o impulso original que
devo abrigar, alimentar e expandir. Jesus desaconselha a ansiedade e mostra a sua
inutilidade. Ele me diz para eu não me preocupar com as necessidades básicas de cada dia,
tanto de hoje como de amanhã (Mt 6.25-34).
O exercício diário que me imponho voluntariamente é repudiar tantas
vezes quantas forem necessárias qualquer sentimento impregnado de aflição, angústia,
ansiedade, desconfiança, inquietação, medo, preocupação, solicitude e tormento. Não será
fácil por causa da minha natureza humana e por causa da cultura no meio da qual eu vivo. É
possível também que eu já tenha adquirido o vício da ansiedade. Porém vou reagir, vou
lutar, vou resistir, na esperança de que Deus me cure desse mal.
Sei que existem dois tipos de ansiedade -- a ansiedade real (ou racional) e
a ansiedade irreal (ou irracional). Mas não pretendo justificar a ansiedade não imaginária e
lutar apenas contra a ansiedade imaginária. Estou ciente de que a ansiedade pode provocar
distúrbios de saúde, como úlcera péptica, colite, asma e até doenças do coração. Sei
também que ela pode tornar a minha vida e a vida dos que me rodeiam numa grande
chatura ou mesmo num inferno. É muito desagradável conviver com uma pessoa
demasiadamente ansiosa. Estou consciente de que a ansiedade é um pecado contra Deus,
porque põe em dúvida o seu cuidado, a sua soberania, o seu amor, a sua providência. Logo
atrás da ansiedade, está a incredulidade. É pecado por mais uma razão: o tempo e a
energia gastos exageradamente com os cuidados desta vida -- o que comer, o que beber e
o que vestir -- deveriam ser dedicados à expansão do reino de Deus, como Jesus explica no
Sermão do Monte (Mt 6.33).
Para ser bem-sucedido na minha resolução de hoje, vou rever e
memorizar textos que insistem no cuidado de Deus por mim: “Entregue o seu caminho ao
Senhor; confie nele, e ele agirá” (Sl 37.5); “Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o
susterá” (Sl 55.22); “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e
súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus” (Fp 4.6); “Lancem sobre
ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês” (1Pe 5.7).
Mais uma providência pode me ajudar: não negar a minha ansiedade
quando pessoas queridas disserem que sou ansioso nem quando a consciência e o Espírito
me acusarem do pecado da ansiedade! Se eu agir assim, o Senhor certamente me curará,
pois só ele pode fazer isso. De hoje em diante a guerra contra a ansiedade está declarada e
já começou!
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]; 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 quintas-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!
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho da IPBut convoca todos os membros para sua AGO a acontecer no dia 12 de março de
2017 , após o Culto Matutino, a fim de que os membros tomem conhecimento do balanço 2016, do
orçamento para 2017, das nomeações para os ministérios da igreja e dos projetos do Conselho. Participe!

LITURGIA

OITAVO DOMINGO DO TEMPO COMUM — ANO A

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]
SAUDAÇÃO [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!
HINO - “O GRANDE AMOR DE DEUS” [TD 143]
A Deus demos glória por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! E louvai com fervor
A Jesus, exaltai, a Jesus, Redentor!
A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os salvos em luz,
Legou-nos aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo sentado na glória dos Céus.
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA – MATEUS 6:24 A 34
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