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“  J e s u s  C r i s t o  o n t e m  e  h o j e  é  o  m e s m o ,  e  o  s e r á  p a r a  s e m p r e  ”

Pastoral: 1º Domingo do Advento

“Lá vem chegando o verão”
“Em seguida Jesus fez esta comparação: ‘Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer ou-
tra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que 
está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sa-
bendo que o Novo Mundo de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: 
Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O 
céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre’” (Lc 21.25-32).

No pomar de casa, 
há alguns pés de fi-
go. Como as parrei-

ras, as figueiras também re-
querem podas radicais para 
produzirem melhor. Por essa 
razão, durante a maior par-
te do ano essas plantas não 
apresentam folhas. Mas, 
quando chega a época pro-

pícia, brotam vigorosos ramos, logo vêm novas folhas e a planta está pron-
ta para produzir seus deliciosos frutos. Da mesma forma que a primavera 
sabe que é hora de chegar quando as pitangueiras ficam salpicadas de ver-
melho, o verão sabe que é a sua vez quando vê as figueiras com seus ten-
ros ramos e sente o aroma de suas perfumadas folhas verdes.

Diz-se que, quando um tuaregue vai socorrer alguém que encontra desfa-
lecido e desidratado no deserto, antes de oferecer-lhe água, coloca sobre 
seus lábios um figo maduro. A umidade doce da fruta reanima o moribun-
do e lhe dá as forças mínimas necessárias para que possa tomar seu pri-
meiro gole d’água.

Por essas e outras razões, as figueiras são árvores sacramentais. São sinal 
visível de coisas invisíveis. Não se conformam nem se recolhem à sua in-
significância. Transcendem. Apontam para além de si mesmas. Anunciam 
o futuro. Advento: poema anunciando o verão…

“Estação da Luz”, de Alceu Valença
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Lá vem chegando o verão
No trem da estação da Luz
É um pintor passageiro
Colorindo o mundo inteiro
Derramando seus azuis

Lá vem chegando o verão
No trem da estação da Luz
Com seu fogo de janeiro
Colorindo o mundo inteiro
Derramando seus azuis

Pintor chamado verão
Tão nobre é sua aquarela
Papoulas vermelhas
A rosa amarela
O verde dos mares
Me faz bem moreno para os 
olhos dela.



O Advento é aquela sensação de esperançosa expectativa. Porque a esperan-
ça é tudo que precisamos para enfrentar o desespero nosso de cada dia. É a 
força que nos tira das trevas e nos conduz para a luz do Natal, o nascimen-
to do Eterno.

Advento é um castiçal cujas velas reacendem nossa esperança, por nos lem-
brar que Deus nos visitou ontem em Belém, visita-nos hoje no coração e há de 
tornar a nos visitar definitivamente em breve, da maneira mais inusitada e im-
prevista, no Novo Mundo de Deus.

São quatro estrelas discretas que apontam para o esplêndi-
do Sol da Justiça: o majestoso Sol do Verão!

Por Luiz Carlos Ramos, 
pastor da Igreja Metodista em Pirassununga (SP)

“É advento, tempo de abrir a porta para o novo. Apresentemos 
àqueles que nos cercam as maravilhas de um novo tempo. Que 

cada um de nós possa ser portador do advento, das boas novas, 
da paz, da fé, da esperança e do amor.”

Rosane Oliveira, presidente da Fed. Metodista de Mulheres da 3ªRE

Liturgia
Advento: expectativa e alegria

Estamos nos preparando para 
viver uma das datas mais im-
portantes do ano litúrgico: o 

Natal. Nesta época, enfeitamos nos-
sas casas, a cidade fica toda ilumina-
da, a música e a esperança de paz pa-
recem falar aos nossos corações. E o 
Ministério do Santuário prepara nossa 
igreja para essa grande festa. A deco-
ração é feita de um modo todo espe-
cial, com o objetivo de lembrar a his-

tória da salvação. Começa nos quatro domingos que antecedem o Natal, perí-
odo chamado de Advento.

Você sabe o que é o Advento? O nome vem da palavra latina adventus, que 
significa “vinda”, “chegada”. Trata-se de uma celebração cujo foco é a expec-
tativa da vinda do Messias, o Cristo prometido. É o período em que as igrejas 
cristãs retomam a mensagem profética sobre a vinda de Cristo, especialmente 
a de Isaías, bem como os acontecimentos que envolveram as famílias de José, 
Maria, Zacarias e Isabel antes do nascimento de Jesus (Lc 1:1-56).

Divide-se em duas partes: nos dois primeiros domingos, enfatiza-se a vinda de 
Cristo; no terceiro e no quarto, a preparação para o Natal.

Nesse período, que este ano se inicia em 3 de dezembro, usam-se as cores ro-
xa, lilás e rosa. O roxo, que significa expectativa e ansiedade, é usado no pri-
meiro domingo do Advento. E vai dando lugar às cores mais claras (lilás e rosa-
escuro, por exemplo), conforme o Natal vai se aproximando. O rosa-claro é uti-
lizado no quarto domingo, simbolizando a alegria. No Natal, utiliza-se o branco 

Réplica da coroa do Advento original, criada por 
Johann Wichern em 1839



ou o amarelo, símbolos da divindade, da luz, da glória, da alegria e da vitória 
que o nascimento de Cristo representou para a humanidade.

Símbolos do Advento

A mesa é preparada com os símbolos do Advento, de acordo com o calendário 
litúrgico metodista: a coroa, as velas e as luzes.

A coroa do Advento simboliza a realeza de Cristo. É feita de folhagens verdes 
presas por uma fita vermelha. Sua forma circular representa o tempo que vai 
da criação do mundo ao desfecho escatológico, com a segunda vinda de Cris-
to. O verde simboliza a vida, em meio a uma realidade de desesperança, e a fi-
ta vermelha mostra as diversas alianças de Deus com o Seu povo.

No início, vemos a coroa sem luz e sem brilho, que nos recorda a experiência 
da escuridão do pecado. À medida que o Natal se aproxima, vamos acendendo 
sobre ela as quatro velas do Advento, uma a uma, representando assim a che-
gada entre nós do Senhor Jesus, cuja luz dissipa toda a escuridão.

As quatro velas do Advento simbolizam a expectativa pela chegada de Cristo e 
relembram quatro momentos de forte iluminação de Deus no mundo. A vela ro-
xa, acesa no primeiro domingo do Advento, expressa a ação de Deus no ato de 
criar o mundo; a vela lilás, que se acende no segundo domingo, compreende 
a libertação exercida por Deus na história do Antigo Testamento; a terceira ve-
la, rosa-escura, lembra a vinda do próprio Deus ao mundo, por meio de Cristo; 
e a quarta vela, rosa-clara, simboliza a alegria, pois indica que o Senhor está 
próximo. No Natal, acende-se também uma vela branca, sinalizando a presen-
ça de Cristo hoje na Igreja e na humanidade.

Conta-se que a criação da coroa do Advento se deve a 
Johann Hinrich Wichern, jovem pastor luterano que vi-
via em Hamburgo, no norte da Alemanha. Seu minis-
tério incluía um projeto social que consistia em cuidar 
da Rauhes Haus (Casa Rústica), uma instituição que 
atendia crianças pobres da região.

Quando chegava novembro, as crianças sempre bom-
bardeavam Wichern com perguntas sobre a proximi-

dade do Natal. Para tentar aliviar essa ansiedade, o pastor resolveu desenvol-
ver um recurso visual para mostrar a elas que o Natal não estava longe. Ins-
pirado em práticas da Igreja que remontam ao século IV, ele criou, em 1839, 
uma guirlanda a que chamou de “coroa do Advento”. Era uma velha roda de 
madeira para carroça sobre a qual ele colocou 28 velas representando os dias 
do Advento – 24 velas vermelhas pequenas para os dias da semana e quatro 
velas brancas grandes para os domingos.

As crianças gostavam muito daqueles encontros. A roda ia iluminando ca-
da vez mais a sala, à medida que o Natal se aproximava. Para cada vela ace-
sa, Wichern trazia uma mensagem alusiva à chegada de Cristo. Os meninos 
e meninas batizaram aquele tempo de “Meditação das Velas”. Dois anos de-
pois, aquela pequena comunidade decidiu enfeitar a roda iluminada com ra-
mos de pinheiro, a única árvore que permanecia verde no rigoroso inverno do 
Hemisfério Norte.

Pr. Johann Hinrich Wichern, 
criador da coroa do Advento 

em 1839



Muitas pessoas que visitavam a Rauhes Haus acharam aquele símbolo muito 
signifi cativo e resolveram reproduzi-lo em suas casas. Como não havia muito 
espaço para uma coroa de 28 velas, optaram por uma menor, de apenas qua-
tro velas, uma para cada domingo do Advento.

Vários outros pastores começaram a fazer o mesmo em suas comunidades, e 
a prática se disseminou por toda a Alemanha. Aos poucos, as velas ganharam 

as cores litúrgicas e a coroa do Advento passou a ser adotada 
por várias igrejas protestantes em todo o mundo. Em 1925, a 
própria Igreja Católica a ofi cializou como símbolo do Advento.

Texto adaptado por Benjamin S. Gonçalves 
a partir de várias fontes

“O fato de que Jesus deve voltar não é razão para fi carmos olhando 
as estrelas, mas para trabalharmos no poder do Espírito Santo”.

C. H. Spurgeon, pregador batista britânico (1834-1892)

Avisos

No próximo domingo (3/12), não se esqueça 
de contribuir com alimentos para a Cesta 
do Amor. Pedimos que traga as doações de 
preferência no primeiro domingo do mês.

Sua participação é fundamental!

Palestra sobre o Planejamento Estratégico Missionário
Estamos elaborando um novo Planejamento Estratégico Missionário (PEM) pa-
ra a nossa igreja. Com esse objetivo, demos início a um processo que conta-
rá com a participação da igreja em vários momentos. Na manhã do domingo 
que vem (10/12), a partir das 9h00, iremos compartilhar com a igreja o mo-
do como está sendo desenvolvido o novo PEM. Assim, os irmãos e irmãs te-
rão a oportunidade de contribuir com esse processo. Contamos com a ajuda 
de todos e todas.

Convite de formatura
Nosso seminarista Lucas Gomes nos convida para sua formatura na Faculda-
de de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo. A solenidade será em 
9 de dezembro de 2017, às 19h30, no Centro de Formação dos Profi ssionais 
da Educação Ruth Cardoso (Cenforpe), localizado na Rua Dom Jaime de Barros 
Câmara, 201, no Bairro Planalto, em São Bernardo do Campo (SP).

Aniversariantes
3/12 Beatriz Carneiro de Oliveira e Felipe Lakatos Pereira

5/12 Felipe Carneiro Peres

6/12 Silas Davi Santos

7/12 Andréa Paplovskis Pinto, Márcia Lilian Hallgren Paviani 
e Roseli Aparecida Amaral



Orai sem cessar!
Apresentemos a Deus os nomes de irmãos e irmãs que passam por enfermi-
dades e problemas diversos. Oremos:

•	Pela saúde da d. Alda, da Cida (cunhada da Silvana), da d. 
Cida Barçante, da d. Domi, da Gina, do sr. Jarbas (pai da 
Helô), do sr. José (marido da d. Nancy), da Luciana (so-
brinha da Marilene), do Luciano Amorim (primo da Cláu-
dia Dalbeto), da d. Lydia Reyes (mãe da Maria José), da d. 
Maria da Penha, da d. Noemi, da Paula (filha da d. Alda), 
do Pedro (sobrinho da Maria José), do Rafael Arrais (sobrinho do sr. Mano-
el), da Regina, da Rosimeire (irmã da Roseli de Brito), da d. Tereza (sogra da 
Maria José), da d. Tereza Lemmi Marques (mãe do Cláudio), do Wanderlei, 
do Wilson (cunhado da Maria José) e do Willian (de Santana de Parnaíba);

•	Pelos desempregados;
•	Pelos Pequenos Grupos (PGs), seus líderes e seus alvos;
•	Pelos ministérios e lideranças da nossa igreja;
•	Pela equipe pastoral (pastores Tiago, Laura e Lucas);
•	Pela Missionários Carla Stracke, Danilo Sanguin e Mariana Wada;
•	Pelo crescimento quantitativo, espiritual e orgânico da nossa igreja;
•	Pelo ministério do Bispo José Carlos Peres, da nossa Região.
Para incluir pedidos de oração no Boin, procure o Pr. Tiago.

3/12 (domingo)
• Culto de encerramento da  
Escola Dominical, às 9h00

• Concílio Local, às 10h00

• Culto especial de recepção de novos 
membros, às 19h00

9/12 (sábado)
• Formatura da Faculdade de Teologia 
da Universidade Metodista de São Paulo, 
às 19h30

10/12 (domingo)
• Palestra especial sobre o Planejamento 
Estratégico Missionário, às 10h00

16/12 (sábado)
• Celebração Regional do Natal, às 
16h00, na Universidade Metodista de 
São Paulo

17/12 (domingo)
• Musical de Natal, às 19h00

20/12 (quarta-feira)
• Ceia de Natal na praça, 20h00

24/12 (domingo)
• Culto de Natal, às 19h00

31/12 (domingo)
• Culto de Fim de Ano, às 21h00

Atividades da igreja em  
dezembro e janeiro:

Culto da Manhã
• Recesso de 24/12 a14/1, com retorno 
em 21/1

Escola Dominical
• Recesso de 17/12 a 28/1, com retorno 
em 4/2

Tarde de Oração
• Recesso de 26/12 a 23/1, com 
retorno em 30/1

Culto de Libertação
• Recesso de 22/12 a 29/12, com 
retorno em 5/1

Pequenos Grupos (PGs)
• Recesso de 18/12 a 20/1, com retorno 
na semana de 22/1

Alimentando Vidas
• Recesso de 25/12 a 15/1, com retorno 
em 22/1

Programação de fim de ano



www.metodistaitaberaba.com.br

 /igrejametodista.itaberaba

Missão: Espalhar a santidade bíblica, testemunhando Jesus Cristo como único e sufi ciente Sal-
vador, capaz de transformar vidas e realidades.
Visão: Ser reconhecida como uma igreja intercessora, que celebra e adora ao Deus vivo, com amor à 
Palavra, e acolhe os que se achegam e buscam a cura e a restauração do corpo, da alma e do espírito.

Igreja Metodista em 
Santana de Parnaíba (Congregação)

Rua Alberto Frediany, 853
Santana de Parnaíba - SP

Pastor: Lucas Gomes

R. Mestras Pias Fillipini, 161
São Paulo - SP - 02736-010
Tel: 3977-0571

Pastor: Tiago Valentin
tivalentin@hotmail.com

Pastora: Laura Valentin
lauraprfcosta@hotmail.com

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 6ª FEIRA SÁB. DOMINGO

Alimentando Vidas 
(20h00)

Tarde de Oração 
(16h30)

Novidade de Vida 
(20h00)

Encontros dos PGs

Encontros
dos Pgs

Culto de Libertação 
(20h00)

Reun. de Oração 
(22h30)

Encontros 
dos Pgs

Or. e Intercessão 
(8h15)

Escola Dominical 
(9h00)

Culto solene 
(19h00)

HORÁRIOS DE EXPEDIENTE DOS PASTORES NA IGREJA

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Manhã - 8h30 – 12h
Tiago

Dia Folga
Pr. Tiago

Pra. Laura

8h30 – 12h
Tiago

8h30 – 12h
Laura - 9h

Tiago e Laura

Tarde 13h30 – 17h
Tiago e Laura

13h30 – 17h
Tiago e Laura

13h30 – 17h
Tiago e Laura

13h30 – 17h
Tiago e Laura

14h - 17h
Tiago e Laura -

Noite 20h
Tiago e Laura

20h
Tiago e Laura

20h
Tiago e Laura

20h
Tiago e Laura

19h
Tiago e Laura

19h
Tiago e Laura
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Escala de Serviço
SERVIÇO HOJE (3/12) PRÓX. DOMINGO (10/12)

FECHAMENTO DA IGREJA Marilene Murillo

GUARDADOR DOS CARROS Toninho Wil

INTERCESSÃO Manoel/Nurimar Silas/Tiago

MINISTÉRIO INFANTIL Mariana/Vilma/Doroti Rosa/Giulia/Vilma

LOUVOR Nova Aliança Vida

OPERADOR DE SOM Álvaro Márcio

OPERADORA DO DATASHOW Bia Eula

OPERADOR DE CÂMERA Augusto Gabriel

DIREÇÃO DO CULTO Pra. Laura/Marilene Pr. Tiago/Silas

PREGADOR Pr. Tiago Pra. Laura

Assista as transmissões ao vivo ou as gravações 
dos cultos em nosso canal no Youtube.


