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

DEUS SE VOLTA PARA NÓS, VOLTEMOS PARA ELE!

Johan Konings

A Boa Notícia começa com um grande chamado a conversão (Marcos 1,1–15; Mateus
3,1–17; Lc 3,1–22). Em que sentido a conversão é “boa notícia”? Conversão, na Bíblia, significa
volta (como se faz uma conversão com o carro na estrada). Isaías 40,1–5.9–11 ressoa um
magnífico texto do Segundo Isaías. O rei Ciro, depois de conquistar Babilônia, mandou os
judeus que aí viviam exilados de volta para Jerusalém (em 538 a.C.). O profeta imagina Deus
reconduzindo essa gente a Sião. Precede-lhe um mensageiro que proclama: “Preparai no
deserto uma estrada” (Isaías 40,3) — como para a entrada gloriosa (a “Parusia”) do Grande
Rei. Mas é um rei diferente, cheio de ternura: “Como um pastor, ele conduz seu rebanho; seu
braço reúne os cordeiros, ele os carrega no colo, toca com cuidado as ovelhas prenhes” (v. 11).
Essa era a boa notícia que Jerusalém, qual mensageira, devia anunciar ao mundo (v. 9).
Conversão não é coisa trágica. Deus já voltou seu coração para nós; resta-nos
voltar o nosso para ele. Ao proclamar o batismo de conversão (Marcos 1,1–8), João Batista
pressentia a proximidade de uma “entrada gloriosa” de Deus. Como símbolo da “volta” usava
a água do rio Jordão, que lembrava a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho e pelo
rio Jordão, rumo à terra prometida. Reforçava sua mensagem repetindo o texto de Isaías
40,3: “Preparai uma estrada...”. Vestia-se com um rude manto feito de pelos de camelo e
alimentava-se com a comida do deserto — mel silvestre e gafanhotos —, como o profeta
Elias, o grande profeta da conversão, cuja volta se esperava (cf. MaIaquias 3,1.23–24). Mas
João ainda não é aquele que deve vir, apenas prepara a chegada deste, o “mais forte”, que
virá “batizar com o Espírito Santo” (cf. a efusão do Espírito de Deus no tempo do Fim: Joel
3,1–2; Ezequiel 36,27 etc.).
Devemos sempre viver à espera dessa “entrada gloriosa” de Deus. Jesus veio e
inaugurou o reinado de Deus, mas deixou a nós a tarefa de materializá–lo na História.
Entretanto, Deus já coroou com a glória a vida dele e a obra que ele realizou: reunir as
ovelhas como o pastor descrito por Isaías.
No tempo dos primeiros cristãos, muitos imaginavam que Jesus ia voltar em breve
com a glória do céu, para arrematar essa obra iniciada. Depois de alguns decênios, porém,
começaram a se cansar e a viver sem a perspectiva da chegada de Deus, caindo nos
mesmos abusos que vemos hoje em torno de nós. Por isso foi necessário que a voz da
Igreja lembrasse a voz dos profetas: Deus pode tardar, mas não desiste de seu projeto. Mil
anos são para ele como um dia (2Pedro 3,8), mas seu sonho, “um novo céu, uma nova terra,
onde habitará a justiça”, fica de pé (2Pedro 3,8–14).
Não vivamos como os que não têm esperança. Não desprezemos o fato de Deus estar
voltado para nós. Voltemos sempre a ele.

LITURGIA
SEGUNDO DOMINGO DE ADVENTO — ANO B
PRELÚDIO — [EM ATITUDE DE ORAÇÃO]
ORAÇÃO [AUDÍVEL E VOLUNTÁRIA]
LEITURA
ACLAMAÇÃO [DIRIGENTE]
Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em
As trevas da noite se tornam densas no Ocidente.
tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus
Mas, vejam! Um clarão no Oriente...
em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o
Lá vem o Sol...
Espírito. Não desprezeis as profecias; julgai todas
Acenamos para o que está consumado;
as coisas, retende o que é bom; abstende-vos de
Saudamos o Vento que vem do futuro;
toda forma de mal.
esperamos uma lembrança;
O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e
esperamos uma esperança;
o
vosso
espírito, alma e corpo sejam conservados
esperamos uma Criança. [Luiz Carlos Ramos]
íntegros
e irrepreensíveis na vinda de nosso
CÂNTICO “LOGO DE MANHÃ” [TD, 223]
Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o
Logo de manhã, quero te buscar,
qual também o fará. [1TESSALONICENSES 5,16–24]
tua voz ouvir, teu amor sentir
O
RAÇÃO
[SILENCIOSA]
e estender as mãos para te louvar
H
INO
“V
ONTADE
SOBERANA” [TD, 202]
derramar meu coração sobre teu altar.
Tua
vontade
Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim;
Faze, ó Senhor!
que vou te seguir e te amar até o fim.
Eu sou feitura,
E no fim do dia, quando o sol se for,
Tu és o Autor.
te adorarei, te darei louvor;
Molda e refaze
mesmo escura a noite, brilha a tua luz
Todo o meu ser,
e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus.
Segundo as normas
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
Do teu querer.
LEITURA DE ISAÍAS 6,1–4.8–11
Tua vontade
HINO — “Ó VEM, EMANUEL” [TD, 3]
Faze, ó meu Deus!
Ó vem, ó vem Emanuel,
Sonda e corrige
Liberta o povo de Israel
Os passos meus
Que geme em triste exílio e dor
Torna-me santo
E espera o grande Redentor,
Como tu és,
Ouve os meus rogos;
Exulta a Deus, Emanuel
Eis-me a teus pés!
Virá em breve, ó Israel!
Tua vontade,
Ó vem, rebento de Jessé
Faze, ó meu Pai!
E dá-nos novo ardor e fé.
Por ela o crente
Vem, faze-nos o mal vencer
Vive e não cai.
Com tua luz e teu poder.
Guia-me a vida
Ó vem, ó vem nos animar
Com tua luz;
E nossa vida iluminar;
Poder e graça
Dissipa a densa treva e a dor
Dá-me em Jesus.
E as nuvens negras do temor
Tua vontade,
Vem, filho de Davi, ó vem!
Boa e sem par,
Desvenda o céu de eterno bem;
Quero na vida
Suprema glória nos darás
Realizar
Por esta senda que abrirás!
Vive, triunfa,
ACENDIMENTO DA SEGUNDA VELA DO ADVENTO
Domina, enfim

Vive, triunfa,
Domina, enfim
Reina supremo,
Meu Deus, em mim!
LEITURA [DIRIGENTE]
Ó Senhor que visitas o mundo,
manifestando tua misericórdia,
enche nossa vida de esperança,
abre nosso caminho para celebrar tua chegada,
visita-nos, mais uma vez, com a graça do teu Espírito...
Ó defensor dos pobres,
refúgio dos fracos,
alívio dos pecadores,
Tem piedade de nós...
Vem salvar o que está perdido...
Vem criar um mundo novo...
Concede-nos a tua paz! [Paulo Roberto Rodrigues]
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
LEITURA [TODOS]
Então, disse Maria:
A minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador,
porque contemplou na humildade da sua serva.
Pois, desde agora, todas as gerações me
considerarão bem-aventurada,
porque o Poderoso me fez grandes coisas.
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia vai de geração em geração
sobre os que o temem.
Agiu com o seu braço valorosamente;
dispersou os que, no coração, alimentavam
pensamentos soberbos.
Derribou do seu trono os poderosos
e exaltou os humildes.
Encheu de bens os famintos
e despediu vazios os ricos.
Amparou a Israel, seu servo,
a fim de lembrar-se da sua misericórdia
a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre,
como prometera aos nossos pais.
[Lucas 1,46b–55 (Magnificat)]

CÂNTICO “HINO À LIBERDADE” [TD, 152]
Ó vinde vós os povos de todas as nações
Erguei-vos e cantai com alegria
Fazei nos ares soar a nova melodia
Que Jesus Cristo traz libertação
É tempo de romper a vil escravidão
Que em vós exercem homens ou ideias
É tempo de dizer que só Deus pode ser

O único Senhor da humanidade.
A verdade vos libertará
Sereis em Cristo verdadeiramente livres
Vindes todos, sim, oh vinde já
E celebrai com alegria
A vossa libertação.
E vós os oprimidos e vós os explorados
E vós os que vivei em agonia
E vós os povos todos, vós, cativos, sós
Sabei que em breve vem um novo dia
Um dia de justiça, um dia de verdade
Um dia em que haverá na Terra a paz
Em que será vencida a morte pela vida
E a escravidão enfim acabará.
ORAÇÃO
ENTRADA DAS CRIANÇAS
CANTATA DO DEPARTAMENTO INFANTIL
LEITURA
Houve um homem enviado por Deus cujo
nome era João. Este veio como testemunha para
que testificasse a respeito da luz, a fim de todos
virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz,
mas veio para que testificasse da luz.
[...] Este foi o testemunho de João, quando os
judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e
levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele
confessou e não negou; confessou: Eu não sou o
Cristo. Então, lhe perguntaram: Quem és, pois?
És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta?
Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos
quem és, para que demos resposta àqueles que
nos enviaram; que dizes a respeito de ti mesmo?
Então, ele respondeu:
Eu sou a voz do que clama no deserto:
Endireitai o caminho do Senhor,
como disse o profeta Isaías.
Ora, os que haviam sido enviados eram de
entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então, por
que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o
profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com
água; mas, no meio de vós, está quem vós não
conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou
digno de desatar-lhe as correias das
sandálias.Estas coisas se passaram em Betânia,
do outro lado do Jordão, onde João estava
batizando. [Marcos 1,6–8.19–28]
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO FINAL E BÊNÇÃO APOSTÓLICA
POSLÚDIO — [EM ATITUDE DE ORAÇÃO]

PEDIDOS DE ORAÇÃO
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.
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

PEDIDOS DE ORAÇÃO
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.
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

ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO
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DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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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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.
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!
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VISITANTES
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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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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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