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CULTO MATUTINO

Rev. Ademir Aguiar

Rev. Marcelo Smargiasse

JUNTA DIACONAL

Maria do Rosário, Plácido, Thyago

Geni, Regilene, Wolf

Marcos Ribeiro

Julia e Enilde

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 no monte

SALA VERDE

Débora / Lara

Deus fez: Animais

SALA AZUL

Aline Moojen

Elias no monte

CULTO INFANTIL

Marcia e Felipe

Falar a verdade

ANIVERSARIANTES DE MARÇO
1

Erika e Vitor

22

Arlete Nese

3

Rosana

22

Samuel Isaac

13

Cecília e Marcos

29

Aline Pedreira

20

Humberto

21

Roberta M. Leite

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
QUINTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

CORAÇÕES QUEBRANTADOS PARA O VERDADEIRO LOUVOR
Rev. Ronaldo Lidório (www.ultimato.com.br)

Se o louvor é aquilo que mais alegra o coração de Deus, o descontentamento humano deve
ser um dos seus maiores motivos de tristeza. Louvar a Deus é nosso maior privilégio e também
nosso maior desafio.
Davi escreveu o Salmo 34 em um dos piores momentos de sua vida. Ele perdera sua
reputação, fugia dos que antes o aclamavam e buscava refúgio em terra inimiga. Seria difícil
imaginar um poço mais profundo. Ainda assim, ele iniciou esse salmo com um surpreendente
compromisso de fé: “Louvarei ao Senhor em todo o tempo” (v. 1).
Não é difícil louvar a Deus ao ganhar um presente, ao ter a oração respondida ou ao ter a
saúde restaurada. Não é difícil louvá-lo ao receber um aumento no salário, ao ser aplaudido pela
equipe ou ao ser valorizado na igreja. A Palavra, entretanto, nos convida a louvá-lo mesmo no
deserto árido ou na noite sombria — em todo o tempo.
Parece um contrassenso louvar a Deus ao ser diagnosticado com câncer, ao ter perdido o
emprego ou ao ser alvo de críticas. Mas o ensino bíblico é louvá-lo como reconhecimento de
quem ele é. E por isso o salmista faz um impressionante convite: “Oh, provai e vede que o Senhor
é bom” (v. 8). Em meio a temores, angústias e dores, Davi nos ensina uma lição: nenhuma
tragédia da vida será maior do que a bondade do Senhor.
Alguns que leem estas linhas talvez estejam passando pelos mais terríveis momentos de suas
vidas, sejam conflitos públicos ou angústias silenciosas. Em qualquer situação o convite é o mesmo:
reconheça que Deus é bom e faça com ele um compromisso de fé -- louvá-lo todo o tempo.
A Palavra lança luz sobre as nossas vidas e essa luz sempre revela a verdade. Ela nos faz
enxergar os atos de bondade do Senhor que antes passavam despercebidos em meio a dias
corridos. Também nos leva a ver as mazelas pecaminosas do próprio coração, quase sempre
camufladas em meio a boas justificativas. Assim, a Palavra nos conduz ao louvor e ao
arrependimento. Louvor pelos admiráveis feitos de Deus, arrependimento por nossos
vergonhosos pecados.
Os atos de bondade de Deus, entretanto, podem não ser exatamente aquilo que pedimos. Ele
deseja não apenas melhorar a nossa vida, mas também redimi-la. Não quer nos agradar com
presentes perecíveis, mas com a graça incessante. Não se propõe a aumentar os nossos bens,
mas a nossa fé. Não nos livra de todos os desertos, mas os atravessa conosco. Não nos dá
glória, mas humildade. Não nos tira do mundo, mas nos livra do mal.
O louvor a Deus é uma atitude do coração, pois alguns possuem tudo que precisam -- com
abundância — e ainda assim encontram constantes motivos de descontentamento. Outros, mesmo
tendo tão pouco, sempre reconhecem os feitos de bondade do Senhor. A diferença entre os dois não
se dá pela abundância ou carência no cenário da vida, mas pelo quebrantamento do coração. Sim, a
agenda de Deus para cada um dos seus filhos passa pelo quebrantamento. Davi reconhece esse
plano do Eterno ao afirmar que “perto está o Senhor dos quem tem o coração quebrantado” (v. 18).
Ele nos quebra para tornar-nos vasos de honra que sinceramente louvam o seu nome.
Ao ser quebrado, não olhe para os lados com amargura ou revolta, mas olhe para Deus, que
faz os alicerces se mexerem para abençoar o seu coração. Reconhecer que por trás de cada
cena da vida está a mão de Deus é imprescindível para louvá-lo — em todo o tempo.

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].
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!

LITURGIA
QUARTO DOMINGO DA QUARESMA — ANO A
PRELÚDIO
comprazem. Em suas obras há glória e
majestade, e a sua justiça permanece para
LEITURA [TODOS, EM PÉ]
sempre
Ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da
CEle
fez memoráveis as suas maravilhas;
glória, nos conceda o espírito de sabedoria e de
benigno
e misericordioso é o SENHOR. Dá
revelação no pleno conhecimento dele. Ilumina os
sustento
aos que o temem; lembrar-se-á
olhos de nosso coração para sabermos qual é a
sempre
da
sua aliança.
esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da
DManifesta
ao
seu povo o poder das suas
glória da sua herança em nós e qual é a suprema
obras,
dando-lhe
a herança das nações. As
grandeza do seu poder para conosco, segundo a
obras
de
suas
mãos
são verdade e justiça;
eficácia da força do seu poder. Que nós, como
fiéis,
todos
os
seus
preceitos.
igreja, sejamos a plenitude daquele que nos tirou das
L2-Estáveis são eles para todo o sempre,
trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz.
instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao
CÂNTICO “TU ÉS SOBERANO” [TD 92]
seu povo a redenção; estabeleceu para
sempre a sua aliança; santo e tremendo é o
Tu és Soberano sobre a Terra
seu nome.
Sobre os céus Tu és Senhor absoluto
C - O temor do SENHOR é o princípio da
Tudo que existe e acontece
sabedoria; revelam prudência todos os que o
Tu o sabes muito bem Tu és Tremendo
praticam.O seu louvor permanece para sempre.
E apesar dessa glória que tens
Tu te importas comigo também
HINO “TUAS OBRAS TE COROAM” [TD 105]
E este amor tão grande eleva-me
Tuas obras te coroam
Amarra-me a ti
Como um halo de esplendor!
Tu és Tremendo!
Astros, anjos, céus entoam
Hino eterno a ti Senhor!
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
Campos, matas, vales, montes,
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
Verde outeiro e verde mar,
LEITURA DO SALMO 111
Aves e sonoras fontes
D- Aleluia! De todo o coração renderei graças
Formam coro singular!
ao SENHOR, na companhia dos justos e
Nós, mortais, por ti remidos,
na assembléia.
Deus de glória, Deus de amor,
L1- Grandes são as obras do SENHOR,
Corações aos céus erguidos,
consideradas por todos os que nelas se
Celebramos teu louvor!

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 DO SALMO 103,1–12
D - Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que
há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó
minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças de
nem um só de seus benefícios.
L1- Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades; quem
sara todas as tuas enfermidades; quem da cova
redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia;
C- Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua
mocidade se renova como a da águia. O SENHOR
faz justiça e julga a todos os oprimidos.
D- Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus
feitos aos filhos de Israel.
L2- O SENHOR é misericordioso e compassivo;
longânimo e assaz benigno. Não repreende
perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira.
C - Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos
retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto
o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua
misericórdia para com os que o temem. Quanto dista
o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as
nossas transgressões.
ORAÇÃO SILENCIOSA
CÂNTICO “NÃO TENHAS SOBRE TI” [TD 235]
Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja
Pois um, somente um, seria muito para ti
É Meu, somente Meu todo o trabalho
E o teu trabalho é descansar em Mim (2x)
Não temas quando enfim, tiveres que tomar decisão
entrega tudo a Mim, confia de todo o coração.

ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO
LEITURA DO SALMO 149, 1–6A [CONJUNTA]
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. Exultem
de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos
seus lábios estejam os altos louvores de Deus.
CÂNTICO “LOUVEMOS AO SENHOR” [TD 139 -141]
Louvemos ao Senhor! Louvemos ao Senhor!
Adoremos no Seu santo monte
Nosso amado Pai, Seu nome é Santo!
Louvamos ao Senhor, Pois Seu nome é Santo !
Louvamos ao Senhor, Pois Seu nome é Santo !
Magnifiquemos ao Senhor
Ao Rei que é digno de louvor
Excelso, supremo e mui digno de louvor
Excelso, supremo e mui digno de louvor
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei!
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei!
Cristo é nossa vida, o motivo do louvor
Em nosso novo coração
Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida
Nos trouxe grande salvação!
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei!
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei!
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE ESDRAS 7,6–10
CÂNTICO ESPECIAL [MARIA CAMILA MEDINA MONTES]
MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
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!

