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A ALEGRE ESPERANÇA DO CRISTÃO

Johan Konings

A esperança que temos é a mola propulsora de nossa vida. Que é que você espera
da vida? Como ela se tornaria melhor? Quem poderia ajudá-lo para isso? São essas as
perguntas de todo mundo e também do cristão, perguntas que a liturgia deste domingo
suscita em nós.
Deus mesmo é a esperança do fiel. Ele não é um castigador, um fiscal de nossos
pecados e nem mesmo da “desordem estabelecida” na sociedade em que vivemos. Ele não
deseja castigar, mas transformar aquilo que está errado: ele vem salvar. Esta é a esperança
anunciada pelos profetas (Isaías 35, 1—6a.10).
Com a vinda de Jesus começou irreversivelmente a realização desta esperança, a
realização da profecia. João Batista não percebe bem o que Jesus está fazendo. Manda
perguntar se ele é o Messias, ou se é para esperar outro (Mateus 11.2—11). Jesus aponta
os sinais que ele está realizando: aquilo que os profetas anunciaram. Daí a conclusão: já
não precisamos aguardar outro.
Ora, Jesus apenas iniciou. Implantou. A plantação deve ainda crescer. Com a
paciência e a firmeza do agricultor, devemos esperar o amadurecimento de seu reino na
História. Com o “sofrimento e paciência dos profetas que o anunciaram...” (Tiago 5,7—10).
A esperança suscita em nós alegria confiante: Deus deu início à realização de seu
projeto. Quando se olha com objetividade o que a palavra de Cristo já realizou no mundo,
apesar das constantes recaídas de uma humanidade inconstante, reconhecemos que ela foi
eficaz. Devemos também olhar para os sinais que se realizam hoje: a transformação
impulsionada pelo evangelho de Cristo se reflete na nova consciência do povo, que assume
sua própria história na construção de uma sociedade mais fraterna.
A esperança fundamenta uma firmeza permanente, confiante de que Deus
erradicará o mal que ainda persiste.
A esperança exterioriza-se na celebração, expressão comunitária de nossa alegria
e confiança.
A esperança do cristão é Jesus. Ele é aquele que havia de vir. Não precisamos ir
atrás de outros messias, oferecidos pelo mundo do consumo, por promessas políticas
ambíguas e assim por adiante. Consumo e política são propostas humanas, e podemos
servir-nos delas conforme convém, com liberdade. Mas o Messias vem de Deus; ele merece
nossa adesão, nele podemos acreditar. Chama-se Jesus. Feliz quem não se deixa abalar
em relação a ele (cf. Mateus 11,6)!
Esperamos que o amor e a justiça que Cristo veio trazer ao mundo, e nos quais
somos chamados a participar ativamente, realizem o plano de Deus para a humanidade,
desde já e para sempre, “assim na terra como no céu”.

LITURGIA
TERCEIRO DOMINGO DE ADVENTO — ANO B
invocai o seu nome,
PRELÚDIO — [EM ATITUDE DE ORAÇÃO]
tornai manifestos os seus feitos
CÂNTICO — “SENHOR DEUS ESTÁ NO MEIO DE TI” [GRUPO]
entre os povos,
LEITURA
relembrai que é excelso o seu nome.
L1: Rejubila, filha de Sião,
C:
Cantai louvores ao Senhor,
solta gritos de alegria, Israel!
porque fez coisas grandiosas;
L2: Alegra-te e exulta de todo coração,
saiba-se isto em toda a terra.
filha de Jerusalém!
Exulta e jubila, ó habitante de Sião,
L3: Iahweh revogou a tua sentença,
porque grande é o Santo de Israel
eliminou o teu inimigo.
no meio de ti. [ISAÍAS 12,2–6 ARA]
C: Iahweh, o rei de Israel, está no meio de ti,
HINO
não verás mais a desgraça.
LEITURA
L1: Naquele dia, será dito a Jerusalém:
T: Esperamos esperar contra toda incerteza;
Não temas, Sião!
acreditamos que Ele há de vir!
Não desfaleçam as tuas mãos!
H: Esperamos ver os filhos e as filhas de Deus
C: Iahweh, o teu Deus, está no meio de ti,
como o Pai vê,
um herói que salva!
O verdadeiro Amor lança fora o temor
L2: Ele exulta de alegria por tua causa,
e é com esse espírito que queremos viver.
L3: Renovar-te-á em seu amor,
M:
Esperamos
descobrir de novo
ele se regozija por tua causa
o
sabor
dos
risos e de novo sair por aí
com gritos de alegria. [SOFONIAS 3,14–17 — BJ]
descobrindo mundos, abrindo estradas...
C: O Senhor Deus está no meio de ti!
Esperamos buscar pelo prazer de buscar...
CÂNTICO — “SENHOR DEUS ESTÁ NO MEIO DE TI”
E nem tanto de encontrar...
Encantar pelo fato de ser...
Senhor Deus está no meio de ti!
Senhor Deus te salva!
H: Humano ser em contínuo movimento...
Sobre ti se alegrará,
De razão e de emoção...
Ele em amor te renovará,
Numa pendular paixão que tece, aquece...
E deixará sobre ti
Encanta e reencanta a vida...
A alegria, a alegria.
Essa é nossa certeza!
A alegria, a alegria,
T: É advento, tempo de espera,
Deixará.
tempo de acreditar!
ACENDIMENTO DA TERCEIRA VELA DO ADVENTO
Esperamos, esperar contra toda incerteza;
Acreditamos que Ele há de vir!
[DURANTE O CÂNTICO]
[VERA LÚCIA CHVATAL]
ORAÇÃO
LEITURA
CÂNTICO “O REI DA GLÓRIA” [TD, 131]
L1: Eis que Deus é a minha salvação;
O Rei da Glória, o Rei dos reis,
confiarei
Senhor dos senhores, Soberano Deus
e não temerei,
É Jesus, é Jesus, é Jesus.
porque o Senhor Deus é a minha força
Desceu da glória e homem se fez.
e o meu cântico;
Varão de dores, Servo sofredor
ele se tornou a minha salvação.
Padeceu, sim Jesus, padeceu.
D: Vós, com alegria,
Sim, Cristo entregou sua vida.
tirareis água das fontes da salvação.
De forma espontânea Ele a deu.
Direis naquele dia:
Ninguém poderia obrigá-lo,
L2: Dai graças ao Senhor,
Foi seu próprio amor que o moveu.

CÂNTICO “O REI DA GLÓRIA” [TD, 131]
O Rei da Glória, o Rei dos reis,
Senhor dos senhores, Soberano Deus
É Jesus, é Jesus, é Jesus.
Desceu da glória e homem se fez.
Varão de dores, Servo sofredor
Padeceu, sim Jesus, padeceu.
Sim, Cristo entregou sua vida.
De forma espontânea Ele a deu.
Ninguém poderia obrigá-lo,
Foi seu próprio amor que o moveu.
Por isso, reina acima dos céus
E tem o nome capaz de nos salvar.
É Jesus, só Jesus, só Jesus.
Virá, em breve, o Rei dos reis
Vestido em glória, com todo seu poder,
Voltará, meu Jesus voltará.
ORAÇÃO [SILENCIOSA]
LEITURA
Perdoa-nos quando nos achamos sozinhos,
únicos na construção de Teu Reino.
Perdoa-nos e transforma-nos
em mulheres e homens fraternos,
inquietos por Tua justiça e famintos da unidade.
Faz-nos apaixonados, sensíveis por teus pobres.
Dá-nos a ousadia dos teus profetas, poetas,
que indicaram Tua vontade-verdade, mesmo
sem entender,
pois o que é loucura para os homens é
sabedoria de Deus.
[INÊS DE FRANÇA BENTO & PAULO ROBERTO RODRIGUES]

Oração [Silenciosa]
Hino 217 — “Unido com Cristo”
Cada momento me guia o Senhor,
Cada momento dispensa favor;
Sua presença concede vigor
Cada momento sou teu, Salvador!
LEITURA
Deus de toda vida,
único Senhor da terra,
Pai-mãe da família humana!
Tu nos queres vivendo em irmandade,
sem medo e sem violência,
sem egoísmo e sem corrupção:
na justiça, na solidariedade e no amor.
Teu é o Reino e a Glória para todo o sempre.
Amém. [BISPO PEDRO CASALDÁLIGA]

ORAÇÃO [SILENCIOSA]
HINO 217 — “UNIDO COM CRISTO”
Cada momento me guia o Senhor,
Cada momento dispensa favor;
Sua presença concede vigor
Cada momento sou teu, Salvador!
LEITURA [TODOS]
Deus onipotente,
que cansado de ser sozinho,
quiseste visitar-nos,
dando-nos Teu próprio filho,
abençoa nossas vidas, nossos trabalhos, nossos dias,
para que façamos da companhia de Teu filho
e de Teu reino
a nossa alegria e nossa busca.
Porque Teu é o Reino e a Glória para sempre.
Amém. [INÊS DE FRANÇA BENTO]
Hino 217 — “Unido com Cristo”
Cada momento me guia o Senhor,
Cada momento dispensa favor;
Sua presença concede vigor
Cada momento sou teu, Salvador!
ORAÇÃO [GRATIDÃO PELO PERDÃO E COMPANHIA DE DEUS]
LEITURA [DIRIGENTE]
Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo:
alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida
de todos os homens. Perto está o Senhor. Não
andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo,
porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as
vossas petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graças. E a paz de Deus, que excede
todo o entendimento, guardará o vosso coração e a
vossa mente em Cristo Jesus. [FILIPENSES 4,4–7 — ARA]
HINO 189 — “GRATA MEMÓRIA”
Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo,
De bendizer-te, de cantar-te glória;
Pois guardo na alma teu amor imenso:
Grata memória!
Quando perdido vagueava aflito,
E em densas trevas meu andar seguia,
Tu me buscaste, lá dos céus mandando
Luz que me guia!
Quando oprimido por mundano jugo,
Em maus caminhos eu me angustiava,
Deu-me descanso tua voz tão terna
Que me chamava!

Quando oprimido por mundano jugo,
Em maus caminhos eu me angustiava,
Deu-me descanso tua voz tão terna
Que me chamava!
Aos fortes braços eu corri confiante,
Meigo e bondoso, não me recusaste;
E em teu imenso, suave amor, tão puro,
Me agasalhaste!
Oh! Nunca, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de cantar-te a glória;
Pois em minha alma Tu és sempre, ó Cristo,
Grata memória! Amém.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas [Oração]
Saída das Crianças para o Culto Infantil
LEITURA [JOÃO 1,6-8.19-28]
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. 8 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.
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA DO SENHOR
LEITURA [TODOS]
Ó Deus da Luz, conduz teu povo por um
caminho cheio de sol, onde a justiça seja
colhida com as mãos, a terra produza frutos
dos quais todos possam comer, onde haja
moradia, trabalho, educação, saúde,
oportunidade para todos e todas... Onde os
limites e muros sejam substituídos por
canteiros de flores, onde sejamos todos irmãos
e irmãs. Que o Sol aqueça sempre nossas
vidas e dissipe de nossa terra toda a
escuridão! Amém. [INÊS DE FRANÇA BENTO]
ORAÇÃO FINAL
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

Aos fortes braços eu corri confiante,
Meigo e bondoso, não me recusaste;
E em teu imenso, suave amor, tão puro,
Me agasalhaste!
Oh! Nunca, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de cantar-te a glória;
Pois em minha alma Tu és sempre, ó Cristo,
Grata memória! Amém.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas [Oração]
Saída das Crianças para o Culto Infantil
LEITURA [JOÃO 1,6-8.19-28]
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. 8 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

PEDIDOS DE ORAÇÃO

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.
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA DO SENHOR
LEITURA [TODOS]
Ó Deus da Luz, conduz teu povo por um
caminho cheio de sol, onde a justiça seja
colhida com as mãos, a terra produza frutos
dos quais todos possam comer, onde haja
moradia, trabalho, educação, saúde,
oportunidade para todos e todas... Onde os
limites e muros sejam substituídos por
canteiros de flores, onde sejamos todos irmãos
e irmãs. Que o Sol aqueça sempre nossas
vidas e dissipe de nossa terra toda a
escuridão! Amém. [INÊS DE FRANÇA BENTO]
ORAÇÃO FINAL
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
POSLÚDIO — [EM ATITUDE 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
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!

ENCONTRO COM ESTUDO BÍBLICO

DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL

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.

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

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.

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.

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!

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!

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!

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!
DÍZIMOS E OFERTAS I

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.

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!
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.

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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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!
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