IGREJA PRESBITERIANA DE PINHEIROS
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BANCO BRADESCO
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BANCO BRADESCO
Ag. 0031 • C/C. 5632-4

JUNTA MISSIONÁRIA DE PINHEIROS
CNPJ: 10.755.150/0001-69

Faça parte daquilo
que Deus está
fazendo na cidade
de São Paulo!

BANCO BRADESCO
Ag. 0031 - C/C. 144.904-4

DOMINGO
08h30 - Culto Matutino
09h40 - Escola Bíblica
11h00 - Culto Matutino
16h30 - Culto
17h40 - Escola Bíblica
19h00 - Culto Vespertino

PROJETO DE EXPANSÃO
50.954.825/0001-13
Faça a sua oferta generosa!!!

SEGUNDA-FEIRA
20h - Conexão com Deus
TERÇA-FEIRA
14h30 - Mulher Esperança
20h - Orando as Promessas
de Deus

QUARTA-FEIRA
20h - Sã Doutrina
QUINTA-FEIRA
19h - Cursos Bíblicos

IGREJA PRESBITERIANA DE PINHEIROS
Av. das Nações Unidas, 6151 - Alto de Pinheiros - SP - Tel.: (11) 3093.2858
secretaria@ippinheiros.org.br - www.ippinheiros.org.br
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Tema Para Liturgias 2019

A mensagem dos profetas
menores para os dias de hoje:
Conheçamos mais a Deus

Liturgia baseada em Naum 1.6.

Liturgia baseada em Naum 1.7.

TEMA: A IRRESISTÍVEL IRA DO
SENHOR.

TEMA: TRÊS LICÕES QUE
APRENDEMOS NA PROVAÇÃO

1. É AFASTADA POR MEIO DE JESUS
CRISTO
- Oração de Gratidão
- Cantemos o hino: “Rude Cruz” (NC 266)
- Leitura Bíblica Alternada: Isaías 53
2. É AFASTADA PELO
ARREPENDIMENTO E CONFISSÃO DE
PECADOS
- Período em oração
- Cânticos espirituais
- Mensagem
3. É AFASTADA POR MEIO DA FÉ
- Cantemos o hino: “Firmeza na Fé” (NC 92)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- Oração e Bênção

Nossos Pastores
Rev. Arival Dias
Casimiro
Pastor Titular
(11) 99355.2321

CULTO VESPERTINO

Junta Missionária
de Pinheiros
Nome da missão:
Panamá
Missionários:
Luiz Otávio, Janete (esposa), João Otávio e
Tiago (filhos)
Pedidos:
- Pelo obreiro e família;
- Por novas conversões;
- Por um avivamento no Panamá.

CULTO MATUTINO

Pedidos
de Oração

Enfermos
Diác. Vivaldo; Adriana Wenzel; Alexia; Antônia
Loiola; Arthur (filho da Bianca); Benedita
Caruso; Célia Cavassi; Daniel Nitrini Batista;
Felicinda M. Araújo; Haroldo e Regina Verçosa;
Heico Uehara; José Brás Irmão (pai da Cátia
Barcelos); Luciana Behr Klajman Costa; Maria
das Chagas; Maria Oliveira Minervino; Moisés
Albino; Pb. Raphael e Bertha de Cara; Rose
Bossan; Sheila Macedo; Silvia (filha do Diác.
Severino).
Oficiais:
Presb. Francimar da Cruz Santos e família;
Diác. Antonio Mendes Carvalho e família.

1. O SENHOR É BOM.
- Cantemos o hino: “Deus dos Antigos” (NC 18)
- Oração de Gratidão
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 92
- Cantemos o hino: “Ao Deus Grandioso” (NC 26)
2. O SENHOR É FORTALEZA NO DIA
DA ANGÚSTIA.
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 50.14-15
- Período em oração
- Cânticos espirituais
3. O SENHOR CONHECE QUE NELE SE
REFUGIAM.
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Castelo Forte” (NC 155)
- Ofertório
- Declaração de identidade
- Oração e Benção

Rev. Domingos Alves Filho
Pastor Auxliar
Rev. Valcimei O. Ferreira
Pastor Auxiliar (11) 99936.2375
Rev. Hernandes Dias Lopes
Pastor Colaborador
Rev. Josué Ferreira
Pastor Colaborador (11) 98335.4553

Rev. Nisan Baía
Pastor Colaborador
Rev. Paulo Sérgio Gomes
Pastor Colaborador
Rev. Osias Mendes Ribeiro
Pastor Emérito

Palavra Pastoral

DEUS É O AUTOR DA
NOSSA SALVAÇÃO

Presbíteros

Junta Diaconal

14/07 - Matutino

14/07 - Matutino

Siomar Joi		
(3712-1332)
Alan Vagner Reis Bazeth (3476-0095)

Pescarini (líder substituto da equipe)

14/07 - Vespertino

Bruno Neves (líder de equipe)

Daniel de Alcântara
Eduardo Seiti Teruiya

Escalas

(5821-2389)
(3719-1361)

Rev. Arival Dias Casimiro

“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do
seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados”

!

(Colossenses 1.13-14).
Deus é o autor da nossa salvação. Foi Ele quem tomou
a iniciativa de enviar o seu Filho para morrer na cruz em
nosso lugar. Jesus é o Cordeiro que foi morto para que,
através do seu sangue, pudéssemos ser salvos da ira de
Deus, da escravidão do pecado, do domínio de Satanás
e da condenação eterna. Olhe para Jesus. Ele é o Cristo
exaltado. Ele é o criador e mantenedor de tudo. Ele é
tudo em todos. Ele é o único caminho para Deus, a única verdade absoluta e universal e a única fonte de vida
física e espiritual. Ele é o único salvador. Pedro declara:
E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo
do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os
homens, pelo qual importa que sejamos salvos (Atos
4.12). Fora de Jesus não há possibilidades de salvação.
Foi Ele quem morreu na cruz e pagou o preço da sua
salvação. Não há salvação em nenhum outro. Ainda que
você admire a Buda, Maomé, Alan Kardec ou qualquer
outro líder religioso, nenhum deles morreu por você ou
foi escolhido por Deus para ser o salvador. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem.
Paulo explica a salvação como uma operação resgate:
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a
redenção, a remissão de pecados (Colossenses 1.13-14).
Três lições:
Primeiro, Deus é o autor da Salvação. Deus é o autor
ou o sujeito desta ação de resgate: “Ele nos libertou”.
A salvação é, portanto, um ato soberano e intencional
do Senhor. Paulo ensinava claramente que o plano da
salvação era uma iniciativa divina: Ora, tudo provém de
Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de
Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação (2Coríntios 5.18). Deus liberta, transporta, perdoa e reconcilia
pessoas usando a instrumentalidade de outras pessoas. Cada cristão é um ministro da reconciliação ou um
embaixador em nome Crista (2Coríntios 5.20).
Segundo, a Salvação é um Resgate ou um Traslado.
”Ele nos libertou do império das trevas e nos transpor
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tou para o reino do Filho do seu amor”. O verbo libertar
(ruomai) no grego significa salvar, libertar de algum tipo
de servidão ou escravidão. A palavra império significa
autoridade ou poder. Deus nos libertou do poder, da autoridade e do domínio de Satanás, o deus deste século
(2Coríntios 4.4). “Ele nos transportou”, isto é, remover,
transferir e conduzir em traslado. Este transporte é comparado a uma remoção ou migração de um povo, após
uma grande vitória. Este traslado tem quatro características:
- É um traslado do poder de Satanás para o se nhorio de
Jesus;
- É um traslado do império das trevas para o reino da luz;
- É um traslado da escravidão para a liberdade (re denção);
- É um traslado da condenação para o perdão ou re missão de pecados (Romanos 6.20-23).
Terceiro, o Resgate fundamenta-se na obra de Jesus
Cristo. “Ele nos libertou do império das trevas e nos
transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual
temos a redenção, a remissão de pecados”. Observe que
Paulo destaca: no qual temos a redenção, isto é, nossa
libertação pelo pagamento de um resgate. Ele pagou
o preço da redenção. A ideia é de um mercado romano
onde escravos humanos estão sendo vendidos. Deus
vem a esse mercado e compra muitos escravos, pagando um alto preço. Sabendo que não foi mediante coisas
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados
do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem
defeito e sem mácula, o sangue de CrIsto (1Pedro 1.1819). Deus nos resgatou enviando-nos Jesus. Ele morreu
na cruz por nós e ressuscitou por causa da nossa justificação.
A obra da salvação pode ser resumida da seguinte maneira: Deus nos libertou, Deus nos transportou e Deus
nos redimiu.
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14/07 - Vespertino
15/07 - Conexão com Deus

Sergio C. Sousa (líder de equipe)
Presidente: Osawaldo Cera
(99514-9771)
Vice-Presidente: Jessé Gomes (98466-3117)

Avisos

MÊS DE EVANGELIZAÇÃO INTENSA

Durante o mês de julho, todos os membros da Igreja
Presbiteriana de Pinheiros, sede e congregações, estarão
mobilizados a evangelizar e ganhar pessoas para Jesus
Cristo. Evangelismo pessoal, redes sociais, literatura, em
pequenos grupos e nos cultos realizados na igreja. Toda
igreja indo ao encontro de um mundo perdido!
93% dos membros da igreja nunca compartilham do
Evangelho. Muitos pastores e oficiais não são ganhadores
de almas. ISSO PRECISA MUDAR. Cada cristão ganhando
uma alma para Cristo.

SERVIÇOS DE
APOIO GRATUITOS
Cardiologista
Clínico Geral
Gastroenterologista
Ginecologista
Pediatria
Nutricionista
Psicopedagoga
Orientação Jurídica

AGENDA DE TRABALHO

***S.OS. MÉDICOS***

O Ambulatório da Igreja
está necessitando de
MÉDICOS de qualquer
especialidade, que possam
doar 3 ou 6 horas mensais
para prestar atendimento.
Os irmãos interessados
podem entrar em contato
com a Secretaria da Igreja.

•Julho: mês de semeadura e colheita de almas – Todos os
cultos serão evangelísticos.
•Agosto a novembro: discipulado e preparação para o
batismo e profissão de fé.
•24 de novembro: culto de recebimento de novos
membros, na sede e em todas as congregações.
ORE, MOBILIZE-SE E PREPARE-SE PARA COMPARTILHAR O
EVANGELHO.

GRUPOS DE PASTOREIO

Nosso desafio é ver toda igreja
participando dos Grupos de
Pastoreio. Precisamos de novos
líderes para formar novos
grupos, e lares que possam
receber os grupos em suas casas.
Para participar de um grupo,
ou para oferecer sua casa para
receber um grupo, fale com o
Pr. Valcimei e obtenha mais
informações.

EBD 2°SEMESTRE - NOVAS TURMAS A PARTIR DE 21 DE JULHO

RECEBA AS DIVULGAÇÕES DA IPP POR WHATSAPP
Salve em seu celular o novo número da comunicação: (11) 97374.6902.
Em seguida, envie uma mensagem para este número, solicitando sua inclusão
na lista de transmissão. Informe seu nome e se já é membro da IPP ou se é apenas
participante das atividades da IPP.

A Junta Diaconal informa

NÃO ENTRAR COMENDO
NO TEMPLO

NÃO TRANSITAR DURANTE
ORAÇÃO OU LEITURA
BÍBLICA
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SEJA BREVE NO EMBARQUE
E DESEMBARQUE

APROVEITE PARA ORAR NOS
MOMENTOSANTESDOCULTO
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