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

EMANUEL
Reverendo Ademir Aguiar (Adaptado e Transcrito)

Emanuel, razão de nossa alegria!
Um presente do céu, prova do amor de Deus por nós
Deus, o Pai prometeu, liberdade ao pecador
Para todo o que crê, uma nova chance de salvação.
Vamos cantar com alegria
As boas novas de paz
A profecia se cumpriu
Senhor, Emanuel, Nosso Deus Poderoso
Pai de amor, Rei dos reis
Da eternidade o Pai
Ele é santo Deus, nosso Deus Poderoso
Pai de amor, Rei dos reis
Cordeiro de Deus
Veio aqui nos salvar!
Emanuel! Emanuel! Emanuel!
Ouça o Pai chamando:" Vem recebe a benção"
Meu imenso amor por Ti
Em Belém deitado numa manjedoura
Está Jesus o Salvador
Basta apenas crer e nEle, confiar
Logo encontraremos com Jesus
Pois nosso grande Deus
Rei dos reis, poderoso Senhor
Deixou-nos a promessa que voltará!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Emanuel, Deus Conosco. Amém!

LITURGIA

QUARTO DOMINGO DE ADVENTO — ANO B

PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS]
“Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as
terras. Servi ao SENHOR com alegria,
apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei
que o SENHOR é Deus; foi ele quem nos fez,
e dele somos; somos o seu povo e rebanho
do seu pastoreio. Entrai por suas portas com
ações de graças e nos seus átrios, com hinos
de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o
nome. Porque o SENHOR é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e, de geração
em geração, a sua fidelidade.”[Salmo 100]
CÂNTICO “DE TODAS AS TRIBOS” [TD 121]
De todas as tribos, povos e raças
Muitos virão Te louvar
De tantas culturas, línguas e nações
No tempo e no espaço, virão Te adorar
Bendito seja sempre o cordeiro
Filho de Deus, raiz de Davi
Bendito seja o Teu santo nome
Cristo Jesus presente aqui
Remidos, comprados, grande multidão
Muitos virão Te louvar
Povo escolhido, Teu reino e nação
No tempo e no espaço, virão Te adorar
E a nós só nos cabe tudo dedicar
Oferta suave ao Senhor
Dons e talentos queremos consagrar
E a vida no Teu altar pra Teu louvor.
ORAÇÃO [DIRIGENTE]
LEITURA [LUCAS 2:8-20]
Havia, naquela mesma região, pastores que
viviam nos campos e guardavam o seu
rebanho durante as vigílias da noite. E um
anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e
a glória do Senhor brilhou ao redor deles; e
ficaram tomados de grande temor.
O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis
aqui vos trago boa-nova de grande alegria,
que o será para todo o povo: é que hoje vos
nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é
Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal:

encontrareis uma criança envolta em faixas e
deitada em manjedoura.
E, subitamente, apareceu com o anjo uma
multidão da milícia celestial, louvando a Deus e
dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz
na terra entre os homens, a quem ele quer bem.
E, ausentando-se deles os anjos para o céu,
diziam os pastores uns aos outros: Vamos até
Belém e vejamos os acontecimentos que o
Senhor nos deu a conhecer. Foram
apressadamente e acharam Maria e José e a
criança deitada na manjedoura. E, vendo-o,
divulgaram o que lhes tinha sido dito a
respeito deste menino. Todos os que ouviram
se admiraram das coisas referidas pelos
pastores.
Maria, porém, guardava todas estas palavras,
meditando-as no coração. Voltaram, então, os
pastores glorificando e louvando a Deus por
tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes
fora anunciado.
HINO 15 - “NASCE JESUS”
Nasce Jesus! Fonte de luz!
Descem os anjos cantando.
Nasce Jesus! É nossa luz
Que as trevas vem dissipando!
Nasce Jesus! Nasce Jesus!
Eis a mensagem celeste
Raia a luz da Salvação, Triunfante vem!
Salve ó Cristo! Firma teu justo império!
Gratos louvores homens se anjos dêem!
Nasce Jesus! Nasce Jesus!
Glória a Deus Nas alturas!
Paz na terra, graça e amor
Que a todos Deus quer bem!
Deus nos amou! Deus nos mandou
Cristo Seu Filho amado!
Deus nos amou! Deus encarnou!
Vede o menino deitado! Deus nos amou! Deus
nos amou!
Digam-no todos os povos!
Gozam paz e Salvação todos os que crêem.
Reino bendito!Reino de amor divino!
Gratos louvores, anjos e homens dêem!

ACENDIMENTO

DA

QUARTA VELA

DO

ADVENTO

[DURANTE O HINO]

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
INTERLÚDIO
LEITURA [ISAÍAS 55:6-9]
Buscai o SENHOR enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Deixe o
perverso o seu caminho, o iníquo, os seus
pensamentos; converta-se ao SENHOR, que
se compadecerá dele, e volte-se para o nosso
Deus, porque é rico em perdoar.
Porque os meus pensamentos não são os
vossos pensamentos, nem os vossos
caminhos, os meus caminhos, diz o
SENHOR, porque, assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os meus
caminhos mais altos do que os vossos
caminhos, e os meus pensamentos, mais
altos do que os vossos pensamentos.
ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO AUDÍVEL DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
INTERLÚDIO

CÂNTICO “GRANDE É O SENHOR” [TD 90]
Grande é o Senhor E mui digno de louvor
Na cidade do nosso Deus Seu Santo monte
Alegria de toda terra
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
Que nos ajuda contra o inimigo
Por isso diante Dele nos prostramos
Queremos o Teu nome engrandecer
E agradecer-Te por tua obra em nossas vidas
Confiamos em Teu infinito amor
Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda
terra e céus
ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA O CULTO INFANTIL
LEITURA E MENSAGEM: REV. ADEMIR AGUIAR
ORAÇÃO FINAL
BENÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM
PÓSLUDIO

LEITURA CONJUNTA [SALMO 134]
Bendizei ao SENHOR, vós todos, servos do
SENHOR, que assistis na Casa do SENHOR,
nas horas da noite; erguei as mãos para o
santuário e bendizei ao SENHOR. De Sião te
abençoe o SENHOR, criador do céu e da
terra!

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!

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.
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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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REALIZAÇÃO DA CEIA DE NATAL
Parabenizamos a todas as irmãs e irmãos que colaboraram na organização da nossa Ceia de Natal
no domingo passado. Foi um período de grande comunhão de nossa igreja e muito bem organizada.
Que o nosso bom Deus abençoe a cada pela disposição no trabalho da igreja. Louvamos a Deus por
suas vidas!
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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!
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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!
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DÍZIMOS E OFERTAS I
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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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