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Tema Para Liturgias 2019
A mensagem dos profetas 

menores para os dias de hoje: 
Conheçamos mais a Deus

Nossos Pastores

Liturgia baseada em Habacuque 2.4.

TEMA: A SOBERBA DESTRUIDORA

1. A SOBERBA É UMA DOENÇA DA 
ALMA.
- Cantemos o hino: “Contrição e Confissão” (NC 71).
- Leitura Bíblica Conjunta: Jeremias 17.5-11.
- Período em oração.

2. A SOBERBA RESISTE A GRAÇA DE 
DEUS.
- Cânticos espirituais
- Mensagem

3. A SOBERBA PRECEDE A RUÍNA.
- Cantemos o hino: “Perfeição” (NC 121).
- Ofertório
- 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

Liturgia baseada em Habacuque 3.2.

TEMA: AVIVA A TUA IGREJA, Ó 
SENHOR!

1. AVIVA PELO PODER DO ESPÍRITO 
SANTO
- Cantemos os hinos:
  “Oh, Vive em mim, Consolador”
  “Eu não posso fugir do teu Espírito”
- Leitura Bíblica Conjunta: Atos 1.12-14 e 4.24
- Período em oração 
- Cânticos Espirituais
- Ofertório / Oração
2. AVIVA ATRAVÉS DA ORAÇÃO 
PERSISTENTE
- Leitura Bíblica Conjunta: Lucas 11.5-8
- Período em oração (duplas)
- Cantemos o hino: “Em fervente oração”
3. AVIVA PELA PREGAÇÃO E 
OBEDIÊNCIA À BÍBLIA
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Dedicação Pessoal” (NC 225)
- Declaração de identidade
- Oração e Bênção
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Rev.  Arival Dias 
Casimiro 
 Pastor Titular
(11) 99355.2321
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Pedidos
de Oração

Dízimos
e Ofertas

Agenda
Semanal

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; 
Moisés Albino; Pb. Raphael e Bertha de Cara; 
Rose Bossan; Sheila Macedo; Silvia (filha do Diác. 
Severino).
Oficiais:
Presb. Milton Flávio Moura e família; 
Diác. Dejalma Santos Junior e família.

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

                      /ippinheiros 

    /ipbpinheiros

IGREJA PRESBITERIANA DE PINHEIROS 
CNPJ: 50.954.825/0001-13 

BANCO BRADESCO 
Ag. 0031 • C/C. 118.599-3  
SANTANDER 
Ag. 0729-0 • C/C. 13.000.219-4

 
JUNTA MISSIONÁRIA DE PINHEIROS 
CNPJ: 10.755.150/0001-69 

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

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

BANCO BRADESCO 
Ag. 0031 • C/C. 5632-4

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

Junta Missionária de Pinheiros
Nome da missão:
Projeto Business as Mission (BAM)
Missionários: 
Paulo Humaitá, Talita (esposa)
Pedidos: 
- Harmonia da equipe
- Empreendedores não crente
-Ecossistema de Negócios do Reino no Brasil                            

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

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

QUINTA-FEIRA 
19h - Cursos Bíblicos                           
           -Discipulado Rede 1 
           -Discipulado Rede 2 
           -Lidere 
          - Perspectivas 
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Palavra Pastoral

PAI, VOCÊ É IMPORTANTE!
Rev. Arival Dias Casimiro

A pessoa do pai é indispensável para a formação da 
família e para o bem da sociedade. Onde há ausência 
do pai, há presença de problemas. David Blankenhorn 
escreve a respeito da importância do pai: “Se as mães 
cuidam mais das necessidades físicas e emocionais dos 
filhos, os pais voltam-se mais para as características da 
personalidade, necessárias para o futuro, especialmen-
te qualidades como a independência e a capacidade 
de testar limites e assumir riscos.” O sociólogo inglês 
David Popenoe, comenta que “enquanto as mães pro-
porcionam uma importante flexibilidade e harmonia 
na disciplina dos filhos, os pais proporcionam o de-
senvolvimento e a solidez da personalidade. Os dois 
lados são importantes para uma educação eficiente, 
equilibrada e humana.” Chamo a atenção de todos 
para a importância que a Bíblia dá sobre o imprescin-
dível papel do Pai. Jó é um exemplo de pai que pode 
servir-nos de referencial.

Jó era um modelo de integridade para os seus 
filhos. A Bíblia descreve a sua pessoa como um “ho-
mem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia 
do mal” ( Jó 1.1,8). Na verdade, ele era um modelo 
de crente para os seus e para o mundo. Os seus filhos 
viam no seu pai um referencial de bom caráter e de 
boa conduta. Não há como negar, raras as exceções, 
honestidade se aprende em casa. É por isso que nos Es-
tados Unidos, estatísticas apontam que 90% dos filhos 
fugidos de casa ou sem moradia fixa eram de famílias 
sem pai. Em 70%, a criminalidade juvenil provinha de 
famílias onde o pai era ausente. Oitenta e cinco por 
cento dos jovens em prisões cresceram em famílias 
sem pai e 63% de jovens suicidas tinham pais ausentes.

Jó era o provedor para a sua família. Prover o sus-
tento da família é uma responsabilidade do pai. Por 
intermédio do trabalho e com a benção de Deus (1.10), 
Jó prosperou na sua vida material. Ele era um empre-
sário de sucesso, o maior do oriente (1.3). Ele possuía 
um grande rebanho de ovelhas, camelos, bois e jumen-
tas. Ele possuía muitos empregados. Ele, com digni-
dade e trabalho, sustentava a sua família (Sl 128.1,2).

Muitas mães têm deixado de cumprir o seu papel de 
mãe, submetendo-se a uma estressante jornada de tra-
balho, porque o marido não assume o seu papel de 
provedor. Prover o sustento da família e a sua seguran-
ça é uma responsabilidade do pai. E isso não proíbe a 
esposa de trabalhar fora e ajuda-lo nesta tarefa. Fala-
mos de responsabilidade.

Jó preparou os seus filhos para viver coletiva-
mente. Os filhos de Jó eram amigos uns dos outros 
( Jó 1.4). Eles se reuniam como família para refeições 
comunitárias. Essa capacidade de bom relaciona-
mento que os seus filhos possuíam foi fruto da edu-
cação ministrada pelos pais. Viver bem em família é 
o treinamento para viver bem na sociedade.

Os pais de hoje precisam saber sobre as sete neces-
sidades básicas da criança em crescimento e de to-
dos nós durante a vida: necessidade de significado, 
segurança, aceitação, amor, elogio, disciplina e a 
necessidade de Deus. Quando estas não são satisfei-
tas, surgem os problemas emocionais e de desvio de 
comportamento.

Jó zelava pela vida espiritual de seus filhos. 
Conforme a lei de Deus, a educação de filhos en-
volve ouvir, obedecer, amar e ensinar (Dt 6.1-8). Jó 
obedecia à orientação divina e chamava para si a 
responsabilidade espiritual do seu lar: “Decorrido o 
turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus 
filhos e os santificava; levantava-se de madrugada, 
e oferecia holocaustos segundo o número de todos 
eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus fi-
lhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. 
Assim o fazia Jó continuamente” (1.5). Jó desempe-
nhava o papel de sacerdote de sua família, consa-
grando os seus filhos ao Senhor e, continuamente, 
orando por eles. Jó era um homem muito ocupado, 
mas acordava de madrugada para interceder pelos 
seus filhos.

Infelizmente, muitos pais são omissos no cuidado 
espiritual de seus filhos. Há movimentos de “mulhe-
res de oração”, onde as mães estão clamando pela 
vida dos seus filhos. Precisamos, porém, incentivar 
os “pais de oração”, homens que estejam preocupa-
dos com vida espiritual dos seus filhos. Jó não sabia, 
mas uma grande investida de Satanás estava sendo 
tramada contra a sua família (1.6-12). O resto da his-
tória você já conhece. 

Satanás continua o mesmo. O seu grande alvo hoje 
continua sendo a família. Satanás é um ser infeliz. O 
seu desejo é matar, roubar e destruir a nossa felici-
dade. Ele é o maior destruidor de lares que existe. 
Você, pai, precisa ficar em alerta, vigiando e orando 
por sua família. Você é muito importante e o seu 
papel é insubstituível. Feliz dia dos pais!
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Escalas

Presbíteros
11/08 - Matutino
Eduardo Seiti Teruiya (3719-1361)
Fernando A. M. Cera (3741-0484)
11/08 - Vespertino
Francimar C. Santos (5667-9222)
José Fº Hintze Jr. (3807-1909)

Junta Diaconal
11/08 - Matutino 
Líder de equipe: Oswaldo Cera 
11/08 -  Vespertino 
Líder de equipe: Genesio Schiavinato Jr
12/08 -  Conexão com Deus 
Líder de equipe: Sergio C. Sousa
Presidente: Osawaldo Cera      (99514-9771)
Vice-Presidente: Jessé Gomes (98466-3117)

COLHEITA E DISCIPULADO
Conforme divulgado nos meses de Junho e 
Julho, a partir deste mês estaremos empenhados 
em discipulado e preparação para batismo e 
profissão de fé dos novos convertidos no dia 24 
de novembro. Ore e participe desta grande obra!

NÃO ENTRAR COMENDO 
NO TEMPLO

SEJA BREVE NO EMBARQUE 
E DESEMBARQUE

NÃO TRANSITAR DURANTE 
ORAÇÃO OU LEITURA 

BÍBLICA

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.

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

***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.

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.

Avisos!

A Junta Diaconal informa

APROVEITE PARA ORAR 
NOS MOMENTOS ANTES DO 

CULTO

EBD 2°SEMESTRE - NOVAS TURMAS RECÉM 
INICIADAS.
Faça a sua matrícula pelo site:
ippinheiros.org.br/ebd

SOS ORAÇÃO 
Envie seu pedido de oração para: 
(11) 99511-8648
 
DISQUE PAZ
(11) 3814-0655

Agenda mensal (PARA TODA A IGREJA):
16/08 às 20h      –  Vigília de Oração
31/08 às 16h30  –  Culto Comemorativo 160 anos da IPB
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