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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 Ageu 1.12-15.

TEMA: DEUS MOTIVA O SEU POVO 
PARA TRABALHAR.

1. ELE O ENCORAJA PELA PALAVRA.
- Cantemos o hino: “A Palavra da Vida” (NC 350)
- Oração de gratidão
- Leitura Bíblica Conjunta: Josué 1.1-9

2. ELE O ACOMPANHA NO SERVIÇO.
- Cânticos espirituais
- Mensagem

3. ELE DESPERTA O ESPÍRITO DO 
POVO PARA O TRABALHO.
- Cantemos o hino: “Ceifeiros do Senhor” (NC 318)
- Ofertório
- Oração e Bênção

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 1 Samuel 2.30

TEMA: QUEM HONRA AO SENHOR 
SERÁ HONRADO POR ELE

1. HONRA AO SENHOR OFERECENDO-
LHE O LOUVOR EXCELENTE (1Cr 29.11)
- Cantemos o hino “Dá o teu melhor para o Mestre”
- Leitura Bíblica Alternada: Malaquias 1.6-14
- Período em oração
- Cânticos Espirituais

2. HONRA AO SENHOR COM AS 
PRIMÍCIAS DA TUA RENDA (Pv 3.9)
- Leitura Bíblica Conjunta: Malaquias 3.6-12
- Cantemos o Hino “Confio em Deus” 
- Ofertório
- Oração

3. HONRA AO SENHOR GUARDANDO 
OS SEUS MANDAMENTOS (Rm 2.23) 
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Vontade Soberana” (NC 218)
- 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; 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. Francimar da Cruz Santos e família; 
Diác. João Batista de Freitas 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 

    /ipp_oficial

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: Congregação de Estância
Missionário: Josmar Torres
Familiares: Josevania (esposa)
Pedidos específicos: 
- Pelo obreiro e sua esposa;
- Por novas conversões;
- Para que a congregação cresça e se organize em 
igreja.

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
SERVOS SEMELHANTES A
 JESUS
Rev. Arival Dias Casimiro

Todo cristão verdadeiro é um servo. E o propósito principal 
de um servo é ser semelhante ao seu Senhor. Aquele que 
diz que é de Jesus deve viver e andar como ele andou. Jonh 
Stott, refletindo sobre o discípulo radical, afirma que a seme-
lhança com Cristo é o propósito de Deus para o seu povo. O 
propósito eterno (Rm 8.29), o propósito histórico (2Co 3.18) 
e o propósito escatológico de Deus (1Jo 3.2) é nos transfor-
mar a semelhança de Jesus. O trecho bíblico de João 13, ver-
sículos 1 a 17, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, nos 
ensina que a melhor maneira de sermos parecidos com Ele é 
servindo como ele serviu. Devemos ser como Cristo em seu 
serviço. E ele mesmo disse: Porque eu vos dei o exemplo, 
para que, como eu vos fiz, façais vós também (v.15). Jesus é 
o nosso referencial de servo e de serviço. No contexto atu-
al, quando a maioria dos cristãos está preocupada com o 
seu sucesso pessoal, faz-se necessário resgatar a identidade 
de servo e o ideal de servir. É como disse Albert Einstein: 
“Chegou a hora de substituir o ideal de sucesso pelo ideal de 
serviço”. João inicia dizendo que Jesus estava jantando com 
os seus discípulos, em Jerusalém, antes da festa da Páscoa. 
Ele enfatiza também o que Jesus sabia e sentia. 

O QUE JESUS SABIA E SENTIA. Há quatro coisas que 
Jesus sabia: (1) Ele sabia que era a sua hora de morrer (v.1). 
“Era chegada à sua hora” ( Jo 12.23; 17.1) de morrer, ressusci-
tar e subir para o céu ou “a sua hora de passar deste mundo 
para o Pai” (v.2). Ele sabia qual era a hora determinada pelo 
Pai para a sua glorificação. (2) Ele sabia que Judas iria traí-lo 
(v.2). O diabo já tinha decidido ou posto no coração de Ju-
das a decisão de trair a Jesus. E Jesus sabia de tudo (vv.11 e 
27). (3) Ele sabia da sua exaltação (v.3). Esta exaltação com-
preendia toda autoridade sobre tudo e todos (Mt 28.18) e a 
consciência da sua origem e do seu destino eterno. Ele viera 
de Deus e voltava para Deus. (4) Ele sabia da disputa entre 
os seus discípulos. Lucas registra que os discípulos discutiam 
entre si sobre qual deles era o maior (Lc 22.24). Jesus sabia 
dessa disputa. 

João destaca também o que Jesus sentia: “tendo amado os 
seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim” (v.1). Três 
lições sobre o amor: (1) A sua origem: Jesus. Ele é Deus e 
Deus é amor. Ele é a fonte do amor verdadeiro. (2) O seu ob-
jeto: os seus que estavam no mundo. O objeto do seu amor 
não é o mundo ou a humanidade, mas os seus discípulos 
que estavam no mundo. Eles estão no mundo, mas não são 
do mundo. (3) A sua dimensão: até ao fim. As palavras “até 
ao fim” indicam intensidade (amou ao máximo) ou tempo-
ralidade (amou até o fim da sua vida). O certo é que o amor 
de Jesus é único, inigualável e incomparável: “Ninguém tem 
maior amor do que este: de dar a sua vida em favor dos seus 

amigos” ( Jo 15.13). 

O QUE JESUS FEZ. O que Jesus sabia e sentia determi-
nou o que ele fez: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta 
de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, 
deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípu-
los e a enxugar-lhos com a toalha com que estava cingi-
do (vv.4-5). A atitude de Jesus nos ensina três lições sobre 
servir: (1) Servir é ação. Observe que a toalha, a bacia e a 
jarra com água estavam ali disponíveis a todos. O lavar os 
pés era necessário, mas ninguém tomou a iniciativa, ex-
ceto Jesus. Há pessoas na igreja que indicam os serviços 
que precisam ser feitos, outros descrevem como executar 
os serviços eficazmente, mas são incapazes de por a mão 
na massa. Não servimos, mas queremos ser servidos (Mc 
10.43-45). (2) Servir exige humildade. No contexto da 
época, lavar os pés dos visitantes era uma tarefa para os 
escravos, ou para as pessoas consideradas sem importância 
social. Jesus revela toda a sua humildade ao lavar os pés 
dos seus discípulos. Ele se torna um humilde escravo (Fp 
2.5-8). (3) Servir é um prova de amor. Você pode até servir 
sem amar, mas, você jamais poderá amar sem servir. Ao 
lavar os pés dos discípulos, Jesus demonstra o seu amor. 

Pedro reage e questiona a ação humilde e amorosa de Je-
sus: Senhor, tu me lavas os pés a mim? (v.6). Pedro estava 
perplexo e envergonhado. Ao lavar os pés dos discípulos, 
Jesus ensina três lições para Pedro e para cada um de nós. 
(1) Os planos e ações de Deus muitas vezes não são com-
preendidos de imediato (v.7). O agir de Deus parece mui-
tas vezes sem sentido, mas não é. (2) Ninguém jamais po-
deria herdar a salvação ou participar das bênçãos de Jesus, 
se não for lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus (v.8). 
(3) Somente Jesus sabe distinguir os salvos dos perdidos, o 
santo do pecador, o justo do injusto (vv.9-11).

O QUE JESUS ENSINOU. Após ter lavado os pés, Jesus 
perguntou aos seus discípulos: Compreendeis o que vos 
fiz? Provavelmente, os discípulos não compreenderam e 
Jesus lhe oferece uma aula sobre liderança espiritual. A sua 
mensagem principal foi resumida numa frase: Porque eu 
vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós 
também (v.15). Todo líder espiritual deve ser um líder servo 
como Jesus. Logo, esse líder possui quatro características 
básicas: (1) O líder servo é aquele que identifica necessida-
des e toma iniciativas para supri-las (v.12) (2) O líder servo 
é aquele que ensina o serviço pelo exemplo (vv.13-15) (3) 
O líder servo é aquele que se deixa servir pelo trabalho de 
outros (v.16). (4) O líder servo é aquele que tem uma vida 
abençoada, por causa da sua obediência a Deus (v.17).
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Escalas

Presbíteros
13/10 - Matutino
Siomar Joi  (3712-1332)
Alan Vagner Reis Bazeth (3476-0095)
13/10 - Vespertino
Daniel de Alcântara  (5821-2389)
Eduardo Seiti Teruiya (3719-1361)

Junta Diaconal (diáconos, trainees. ME)
13/10 - Matutino 
Líder de equipe: Genésio Schiavinato Jr
13/10 -  Vespertino 
Líder de equipe: Oswaldo Cera
14/10 -  Conexão com Deus 
Líder de equipe: Sergio C. Sousa
Presidente: Oswaldo Cera         (99514-9771)
Vice-Presidente: Jessé Gomes (98466-3117)

NÃO ENTRAR COMENDO 
NO TEMPLO

SEJA BREVE NO EMBARQUE 
E DESEMBARQUE

NÃO TRANSITAR DURANTE 
ORAÇÃO OU LEITURA 

BÍBLICA

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.

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 
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 IPP
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
26 e 27/10 – Avanço 
Missionário de Campos do 
Jordão

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).
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