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

O CICLO DO NATAL

Luiz Carlos Ramos

No calendário cristão, o Ciclo do Natal compreende: o Advento, o Natal, a
Epifania e Batismo do Senhor. Este ciclo tem início quatro domingos antes do Natal e se
estende até o Batismo do Senhor ( primeiro domingo de janeiro).
O Advento, como parte do Ciclo do Natal, também é o tempo que marca o
início do calendário litúrgico cristão. Sua origem é documentada a partir do século IV a.C.
Semelhante à Quaresma, que é a preparação para a Páscoa, que celebra a expiação de
Cristo, o Advento surge como preparação para o nascimento de Jesus.
Advento, do latim adventus, significa “vinda”, “espera”. Trata-se de uma
celebração na qual o foco é a expectativa da vinda do Messias, o Cristo prometido. Este
período, que celebra a espera do Messias, pode ser subdividido em duas partes: os dois
primeiros domingos enfatizam o Advento Escatológico (a Volta de Cristo) e o terceiro e quarto
domingos destacam a Preparação do Natal de Cristo. Assim, a quadra litúrgica do Advento
tem simultaneamente a dimensão da expectativa da segunda vinda de Cristo, bem como a
expectativa da chegada do Messias que concretiza o reino de Deus.
Os teólogos se referem a essa tensão dialética que significa viver a espera
do cumprimento das promessas e renovar a esperança no reino que virá, como o “já” e o
“ainda não”. Essa ideia do “Já-e-ainda-não” se traduz de maneira artística pelo emprego da
cor violeta (ou roxa e lilás) na ornamentação litúrgica, pois são cores que se obtém da
mistura “dialética” de uma cor quente misturada com uma cor fria: o vermelho e o azul.
A espiritualidade do Advento é marcada (destaque para cada domingo):
1. Pela esperança e o aguardo do Messias prometido;
2. Pela fé na concretização das promessas de Deus;
3. Pela demonstração concreta do amor de Deus com a chegada do Messias;
4. Pela paz, anunciada e plenificada pelo Messias.
Que nossa comunidade celebre o Advento e todo o ciclo do Natal louvando
a Deus e demonstrando nossa esperança na expectativa de Sua Vinda!

LITURGIA

PRIMEIRO DOMINGO DE ADVENTO — ANO A

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
Deus de toda bondade,
Nesta manhã feliz nos reunimos
Para agradecer-te o amor com que nos amas,
A misericórdia com que nos perdoas,
A graça com que nos acaricias.
Que nossas palavras e gestos sejam agradáveis a ti. Amém!
CORAL — “SENTINELA, VAI-SE A NOITE”
LEITURA SALMO 105: 1-7
D - Rendei graças ao SENHOR, invocai o seu nome, fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos.
L1- Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; narrai todas as suas maravilhas.
L2 - Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração dos que buscam o SENHOR.
C - Buscai o SENHOR e o seu poder; buscai perpetuamente a sua presença.
L1 - Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios,
L2 - Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos.
C - Ele é o SENHOR, nosso Deus; e os seus juízos permeiam toda a terra.
CÂNTICO “NAS ESTRELAS” [TD 113]
Nas estrelas vejo a Sua mão,
E no vento ouço a Sua voz.
Deus domina sobre terra e mar.
O que ele é pra mim?
Eu sei o sentido do natal,
Pois na história tem o seu lugar.
Cristo veio para nos salvar.
O que ele é pra mim?
Até que um dia seu amor senti,
Sua imensa graça recebi.
Descobri, então, que Deus não vive, longe, lá no céu,
Sem se importar comigo.
Mas, agora, ao meu lado está,
Cada dia sinto Seu cuidar
Ajudando-me a caminhar.
Tudo Ele é pra mim!
Tudo Ele é pra mim!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
ACENDIMENTO DA PRIMEIRA VELA DO ADVENTO
ORAÇÃO

LEITURA SALMO 25:1-7,11,14-18
C - A ti, SENHOR, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio; não seja eu envergonhado,
nem exultem sobre mim os meus inimigos.
L1-Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado; envergonhados serão os que,
sem causa, procedem traiçoeiramente.
L2- Faze-me, SENHOR, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade
e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia.
D - Lembra-te, SENHOR, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade.
Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões.
L1- Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó SENHOR.
Por causa do teu nome, SENHOR, perdoa a minha iniqüidade, que é grande.
C - A intimidade do SENHOR é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança.
L2- Os meus olhos se elevam continuamente ao SENHOR, pois ele me tirará os pés do laço.
Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito.
D - Alivia-me as tribulações do coração; tira-me das minhas angústias.
Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados.
ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO AUDÍVEL DE PERDÃO
INTERLÚDIO
CORAL — “DAI AO SENHOR LOUVOR”
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 “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 e mui digno de ser louvado
Mais temível do que falsos deuses
Glória e majestade estão diante dele
Força e formosura no seu santuário
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
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Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de D.
Geni]; Alan Yudi Kyonaga [saúde, amigo de Melissa]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; D. Aparecida [saúde];
Marcos Inhauser [saúde]; Marcos Bullara [saúde]; Guilherme Franco [saúde]; Maria de Souza Madureira [mãe
da Roseane]; Maria Carolina Palmieri [cirurgia/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.
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PROGRAMAÇÃO DE DEZEMBRO
10/12 - Cantata de Natal das crianças
10/12 - Culto Vespertino - 19h
10/12 - Hamburgada - após Escola Dominical
16/12 - Serenata do Coral - Saída as 16h
17/12 - Culto Matutino
17/12 - Culto de Natal com Ceia - 19h
24/12 - Culto Matutino
31/12 - Culto Matutino
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ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO
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Acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas aqui na igreja, Estudo Bíblico Semanal. Tem sido um
momento de edificação para todos os participantes. Venha e participe!
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DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL
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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.
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CAMPANHA NOVA IPBUT
E aí, tem se envolvido nesta nova etapa da nossa igreja? Participe ativamente desta campanha!
Conforme informado nos cultos passados, a Comissão Financeira do Projeto de Expansão está
buscando mensurar o volume de contribuição que receberemos.
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NOVA IPBUT EM ORAÇÃO
Você pode orar pela nossa igreja, conectado a um dos grupos de oração matinal. Há quatro grupos:
das 06, 07, 08 e 09 horas da manhã. Você escolhe o grupo e recebe por WhatsApp o motivo de oração
da semana. Aí é só separar alguns minutos ao despertar pela manhã e orar por nossa igreja! Entre em
contato com a Márcia (11) 98904-3536 e faça o seu registro. Participe!

NOVA IPBUT EM ORAÇÃO
Você pode orar pela nossa igreja, conectado a um dos grupos de oração matinal. Há quatro grupos:
das 06, 07, 08 e 09 horas da manhã. Você escolhe o grupo e recebe por WhatsApp o motivo de oração
da semana. Aí é só separar alguns minutos ao despertar pela manhã e orar por nossa igreja! Entre em
contato com a Márcia (11) 98904-3536 e faça o seu registro. Participe!
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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!
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CAMPANHA NOVA IPBUT

DÍZIMOS E OFERTAS I
O exercício de nossa contribuição fiel e voluntária nos dízimos e ofertas ao Senhor é uma das
manifestações mais verdadeiras de expressarmos o nosso amor e gratidão ao nosso Deus por todas
as bênçãos Dele recebidas. “Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?" (Salmo
116,12). Sejamos fiéis e gratos a Deus sempre, trazendo à Sua casa nossos dízimos e ofertas!
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DÍZIMOS E OFERTAS II
Podemos realizar nossas contribuições para a igreja das seguintes maneiras:
1) Usando os envelopes, entregando-os para as tesoureiras da igreja (D.Ida/Ana Elisa) ou
depositando no gazofilácio no culto matutino do 3º domingo;
2) Via depósito ou transferência bancária nas seguintes contas da igreja:
BRADESCO ag. 0104 c/c - 224589-2 (para manutenção da igreja)
BRADESCO ag. 0104 c/c - 24589-5 (para projeto Nova IPBUT)
Igreja Presbiteriana do Butantã
CNPJ – 03.453.055/0001-45
Contribua com alegria para o crescimento e desenvolvimento dos projetos da IPBUT
A IPBut conta agora com um número de celular com WhatsApp para melhor comunicação com os irmãos.
Coloquem em sua agenda o número do IPButCelular: (11) 97494-6764.
Pedimos aos que fizerem o pagamento de suas cotas mandarem foto do comprovante para o número acima.
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NOSSA IGREJA TEM COMO
MISSÃO: Aprender, cumprir e ensinar a vontade de Deus para aproximar as pessoas de Jesus Cristo.
PROPÓSITO: Somos uma igreja aberta a todo tempo, pronta para o diálogo e para o acolhimento de
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pessoas de diferentes origens, histórias e ideias, cuja vivência do evangelho se traduz na
comunicação da salvação em Cristo e em fazer a diferença onde está inserida, transformando vidas,
realidades e expectativas.
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