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A saudade é a gostosa presença do ausente. Quando alguém da família ou uma
pessoa querida está longe, a gente procura se lembrar dessa pessoa. É o que
aconteceu com os discípulos de Emaús (Lucas 24,13–35). Jesus havia sumido...
mas, sem que o reconhecessem, estava caminhando com eles. Explicava-lhes as
Escrituras. Mostrava-lhes as passagens do Antigo Testamento que falavam dele. Pois
existe no Antigo Testamento um veio escondido que, à luz daquilo que Jesus fez, nos
faz compreender que Jesus é o Messias: os textos que falam do Servo Sofredor, que
salva o povo por seu sofrimento (Isaías 52—53); ou do Messias humilde e rejeitado
(Zacarias 9—12); ou do povo dos pobres de Iahweh (Sofonias 2—3) etc. Jesus
ressuscitado abriu, para os discípulos de Emaús, esse veio. Textos que eles já tinham
ouvido, mas nunca relacionado com aquilo que Jesus andou fazendo... e sofrendo.
Isso é uma lição para nós. Devemos ler a Sagrada Escritura através da visão de
Jesus morto e ressuscitado, dentro da comunidade daqueles que nele creem. É o que
fazem os apóstolos na sua primeira pregação, quando anunciam ao povo reunido em
Jerusalém a ressurreição de Cristo, explicando os textos que, no Antigo Testamento,
falam dele (Atos 2,14a.36-41). Para a compreensão cristã da Bíblia é preciso “ler a
Bíblia na Igreja, reunidos em torno de Cristo ressuscitado”.
O que aconteceu em Emaús, quando Jesus lhes abriu as Escrituras, é parecido
com a exposição bíblica em nossa celebração dominical. E muito mais parecido ainda
com a segunda parte: Jesus abençoa e parte o pão, e nisso os discípulos o
reconhecem presente. Desde então a Igreja repete este gesto da fração do pão e
acredita que nele Cristo está presente.
Emaús nos ensina as duas maneiras fundamentais para ter Cristo presente em
sua ausência: ler as escrituras à luz de sua memória e celebrar a fração do pão, o
gesto pelo qual ele realiza a sua presença real, na comunhão de sua vida, morte e
ressurreição. É a presença do Cristo pascal, glorioso — já não ligado a tempo e
espaço, mas acessível a todos os que o buscam na fé e se reúnem em seu nome.
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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUARTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

A MEMÓRIA DE CRISTO NA PALAVRA E NO PARTIR DO PÃO

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

LITURGIA
TERCEIRO DOMINGO DE PÁSCOA — ANO A
PRELÚDIO
Vencer a jornada contigo eu espero,
Por bênção divina, favor paternal.
LEITURA
LEITURA DE ATOS 2,14.36-41
Aclamai a Deus, terra inteira!
CÂNTICO “CANTAI AO SENHOR” [TD, 85]
Cantai hinos à glória do seu nome!
Dai glória em seu louvor!
Cantai ao Senhor um cântico novo.
“Como são grandes as tuas obras, ó Senhor!”
Cantai ao Senhor todas as terras.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
Aceita, Senhor, nosso louvor e gratidão
Proclamai a sua salvação.
Por Cristo Jesus, Senhor ressuscitado! Amém.
Anunciai entre as nações a sua glória,
HINO “LOUVORES A DEUS” [TD, 188]
Entre todos os povos as suas maravilhas,
Louvores a Deus, mui sinceros louvores,
Porque grande é o Senhor, mui digno de ser
Tributa a minha alma com grande fervor;
louvado,
Só tu és a fonte de graça e favores,
Mais temível do que falsos deuses.
Divina promessa, recursos de amor.
Glória e majestade estão diante dele,
Louvar-te, Senhor, meu desejo constante,
Força e formosura no seu santuário.
Meus votos ardentes, empenho sem par;
Glória e majestade estão diante dele
Louvar-te na vida, no lar ou distante,
Força e formosura no seu santuário.
Sozinho, ou na igreja, por todo lugar.
SAUDAÇÃO [DIRIGENTE]
Aceita, Senhor, a expressão de minha alma,
ORAÇÃO
Tributo de graças, pois tudo me dás:
INTERLÚDIO
Nos dias de lutas, nas horas de calma,
Contigo, Senhor, tenho a benção da paz.
ORAÇÃO SILENCIOSA
Não cesse em meus lábios o canto sincero
De gratos louvores, tributo leal;

LEITURA
Se invocais como Pai aquele que, sem
discriminação, julga a cada um de acordo com
as suas obras, vivei no temor o tempo de
vossa permanência como migrantes. Tende
consciência de que fostes resgatados da vida
fútil herdada de vossos pais, não por coisas
perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo
precioso sangue de Cristo, cordeiro sem
defeito e sem mancha. Conhecido de antemão
antes da criação do mundo, ele foi, neste final
dos tempos, manifestado em favor de vós. Por
ele, tendes fé no Deus que o ressuscitou dos
mortos e lhe deu a glória, e assim, vossa fé e
esperança estão em Deus.
Pela obediência à verdade, vos purificastes,
para praticar um amor fraterno sem fingimento.
Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e
com ardor. Nascestes de novo, não de uma
semente corruptível, mas incorruptível,
mediante a palavra de Deus, viva e
permanente. [1Pedro 1,17-23 — CNBB]

CÂNTICO “QUERO LOUVAR-TE” [TD, 205]
Quero louvar-te, sempre mais e mais!
Quero louvar-te, sempre mais e mais!
Buscar o teu querer, tua graça conhecer.
Quero louvar-te!
As aves do céu cantam para ti,
As feras do campo refletem teu poder.
Quero cantar, quero levantar as mãos a ti!
Quero amar-te...
Quero servir-te...
ORAÇÃO [Louvor]
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA DE LUCAS 24,13–35
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO E BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

CÂNTICO “VASO NOVO” [TD, 203 – ESTROFE 1]
Eu quero ser, Senhor amado,
Como um vaso nas mãos do oleiro.
Quebra a minha vida e faze-a de novo.
Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.
ORAÇÃO SILENCIOSA
INTERLÚDIO
LEITURA [TODOS]
A ti se deve o louvor, ó Deus, em Sião,
a ti se cumpra o voto em Jerusalém.
A ti que escutas a oração,
vem todo mortal por causa do seu pecado.
As nossas culpas pesam sobre nós,
mas tu as perdoas.
Feliz quem escolhes e chamas para perto,
para morar nos teus átrios.
Queremos saciar-nos com os bens da tua
casa, com a santidade do teu templo.
[Salmo 65,1–4 — CNBB]

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
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 - Palestrante Pastor Marcos Inhauser
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!

CASA DAS ESTUDANTES
Ontem foi feita a transferência das 4 estudantes para a casa nova. Mais um passo no projeto da
nova IPBut.

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!

