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BANCO BRADESCO
Ag. 0031 • C/C. 5632-4

JUNTA MISSIONÁRIA DE PINHEIROS
CNPJ: 10.755.150/0001-69
BANCO BRADESCO
Ag. 0031 - C/C. 144.904-4

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

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

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

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 Ageu 1.2.

Liturgia baseada em Ageu 1.8.

TEMA: É TEMPO DE TRABALHARMOS
NA OBRA DE DEUS

TEMA: DEUS BUSCA MORDOMOS
FIÉIS

1. TRABALHAR COM DEDICAÇÃO
- Cantemos o hino: “Serviço do Crente” (NC 315)
- Leitura Bíblica Conjunta: 2 Timóteo 2.1-13
- Oração

2. TRABALHAR COM HUMILDADE
- Cânticos espirituais
- Mensagem

3. TRABALHAR COM AMOR
- Cantemos o hino: “Há Trabalho Certo” (NC 312)
- Ofertório
- Oração e Benção

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

CULTO VESPERTINO

Junta Missionária de Pinheiros:
Ore pelo Avanço Missionário de Campos do Jordão
que será nos dias 26 e 27/10.
- Pela liderança da equipe, que Deus dê sabedoria;
- Por cada equipe envolvida neste avanço, que haja
compromisso e dedicação na preparação de todos
os detalhes;
- Por segurança e proteção na viagem de ida e de
volta e enquanto estiverem lá;
- Pelo Pr. Petrochele e pela Congregação de
Campos do Jordão, que sejam encorajados e
animados através desta ação, e que Deus os ajude
a consolidar as vidas que se renderão a Jesus
naqueles dias.

CULTO MATUTINO

Pedidos
de Oração

Enfermos
Diác. Vivaldo; Alexia; Arthur (filho da Bianca);
Benedita Caruso; Célia Cavassi; Daniel Nitrini
Batista; Felicinda M. Araújo; Heico Uehara; José
Brás Irmão (pai da Cátia Barcelos); Maria das
Chagas; Moisés Albino; Pb. Raphael e Bertha
de Cara; Sheila Macedo; Silvia (filha do Diác.
Severino).
Oficiais:
Presb. Fernando Augusto Marques Cera e
família;
Diác. Jessé Gomes da Silva Filho e família.

1. FIÉIS NA ADORAÇÃO
- Oração
- Cantemos o hino: “O Deus Fiel” (NC 32)
- Leitura Bíblica: Deuteronômio 5.1-11
- Cânticos Espirituais
2. FIÉIS NA PREGAÇÃO DA PALAVRA
- Mensagem
- Celebração da Ceia do Senhor
3. FIÉIS NA OBEDIÊNCIA A PALAVRA
- Cantemos o hino: “Crer e Observar” (NC 110A)
- 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
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Presbíteros

Palavra Pastoral

A Igreja que precisamos ser
Rev. Hernandes Dias Lopes
O apóstolo Paulo, o maior bandeirante do Cristianismo, escrevendo sua primeira epístola aos
coríntios, destaca três características da igreja.
Depois de alertar para o fato de divisões internas na igreja (cap. 1-4), problemas morais (cap.
5), contendas entre os crentes (cap. 6), problemas familiares (cap. 7), falta de compreensão
sobre os limites da liberdade cristã (cap. 8-10),
incompreensão e indisciplina na celebração da
ceia (cap. 11), o apóstolo passa a tratar sobre
dons espirituais e a maneira como os membros
devem tratar uns aos outros (cap. 12). Destacamos três verdades solenes:
Em primeiro lugar, a unidade da igreja
(1Co 12.12,13).
O corpo é um, mas tem muitos membros. Os
membros embora muitos e diferentes fazem
parte de um só corpo. Os membros de um corpo cooperam uns com os outros em vez de guerrear uns com os outros. Os membros protegem
uns aos outros em vez de ferir uns aos outros.
Todos os membros trabalham para o corpo. Vivem para servir ao corpo. Cada membro tem
seu valor e cada um é indispensável para o bom
funcionamento do corpo. Todos nós, diferentes
membros do corpo, sejam judeus ou gentios, ricos ou pobres, doutores ou analfabetos, homens
ou mulheres, jovens ou anciãos, fomos batizados pelo mesmo Espírito no mesmo corpo. Somos uma unidade. Somos um só corpo, uma só
família, um só rebanho, uma só igreja.
Em segundo lugar, a diversidade da igreja
(1Co 12.14-24).
Depois de tratar da unidade do corpo, Paulo
passa a falar sobre a diversidade dos membros.
No corpo os membros são diversos, mas não
descartáveis. Têm funções diferentes, mas nenhum membro é autossuficiente. Os membros
embora diferentes não vivem para si, vivem
para servir uns aos outros e trabalhar para o
bem do corpo. Nessa diversidade, dois perigos
devem ser evitados: Primeiro, o complexo de
inferioridade (1Co 12.15-17). O pé não pode
dizer à mão: porque não sou mão, não sou do
corpo. O ouvido não pode dizer ao olho: porP.2 | Boletim Dominical
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que não sou olho, não sou do corpo. Se todo
o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se
todo fosse ouvido, onde, o olfato? Os membros do corpo não disputam preeminência,
pois foi Deus quem dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe
aprouve (1Co 12.18). Já imaginou um corpo
com um só membro? Não seria um corpo!
(1Co 12.19). Paulo conclui dizendo: “O certo
é que há muitos membros, mas um só corpo”
(1Co 12.20). O segundo perigo: o complexo
de superioridade (1Co 12.21-24). O apóstolo
Paulo argumenta: “Não podem os olhos dizer à mão: Não precisamos de ti; nem ainda
a cabeça, aos pés: Não preciso de vós” (1Co
12.21). Os membros do corpo que parecem
mais fracos são necessários e também revestidos de mais honra. É assim que Deus dispôs
os membros no corpo, para que não houvesse sentimento de autodesprezo nem atitude
de arrogância. A igreja não é uma feira de
vaidades nem uma passarela onde cada se
exibe. A igreja é um corpo, onde os membros são diferentes e cada deles de máxima
utilidade e importância.
Em terceiro lugar, a mutualidade da igreja (1Co 12.25,26).

Milton Flávio Moura
Reinaldo Costa

Escalas
SERVIÇOS DE
APOIO GRATUITOS

Cardiologia
Clínica Geral
Gastroenterologia
Ginecologia
Pediatria
Reumatologia
Nutrição
Psicologia
Psicopedagogia
Quiropraxia
Orientação Jurídica

SOS 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.
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06/10 - Matutino

(3644-3679)
(3023-1520)

Líder de equipe: José Pescarini
06/10 - Vespertino

29/09 - Vespertino

Líder de equipe: Bruno Neves

Ricardo Machado Costa (2155-0942)
Salim Augusto Amed Ali (3868-2886)

07/10 - Conexão com Deus

!

Nossas diferenças como membros do corpo
não devem estimular a divisão da igreja, mas
a mútua cooperação. Devemos cooperar uns
com os outros em vez de lutar uns contra
os outros. Devemos proteger uns aos outros
em vez de ferir uns aos outros. A dor de um
membro deve ser a dor dos outros membros.
Ao mesmo tempo, as alegrias de um membro
devem ser a celebração dos outros membros.
Paulo é enfático, quando diz: “De maneira
que, se um membro sofre, todos sofrem com
ele; e, se um deles é honrado, com ele todos
se regozijam” (1Co 12.26).
Que honremos a Jesus, o cabeça da igreja,
observando seus preceitos, e a cuidando uns
dos outros, para que a igreja cresça e se fortaleça para a glória de Deus.

Junta Diaconal (diáconos, trainees. ME)

29/09 - Matutino

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

Avisos

RECEBIMENTO DE NOVOS MEMBROS
Dia 24/11, no culto das 19h, receberemos novos
membros por Profissão de Fé e Batismo, ou por
Transferência. Se você está frequentando a
nossa igreja e deseja tornar-se membro, entre em
contato com a secretaria da igreja para obter
as orientações necessárias (por telefone ou por
e-mail, que constam no rodapé da última página
do boletim).

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.

AGENDA IPP

12/10 – Oficina Prática
de Grupo para Músicos e
Vocalistas do Ministério de
Louvor às 8h (os interessados
em ingressar no Ministério
devem participar desta
oficina) bit.ly/oficinapraticalouvor
12/10 – UCP Kids Brinquedos
às 15h
12/10 – UPA às 15h30
18/10 – Vigília de oração a
partir das 20h.
19/10 – UCP Club às 15h
19/10 – UPA às 15h
19/10 – Com a Palavra –
Programação da UMP às 18h.
26/10 – Café dos Homens às
8h30

SOS ORAÇÃO

EBD 2°SEMESTRE
Faça a sua matrícula pelo site:
ippinheiros.org.br/ebd

Envie seu pedido de oração
para (11) 99511-8648

DISQUE PAZ

(11) 3814-0655

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 MOMENTOS ANTES DO
CULTO
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