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Nome da Missão: Peru
Missionário: Jesus Augusto
Familiares: Martha (esposa),
Elias e Nick (filhos)
Pedidos específicos:
- Pelo obreiro e família;
- Por um avivamento espiritual;
- Para que Deus levante mais obreiros no Peru.

Boletim Dominical

São Paulo, 23 de Fevereiro de 2020 • Nº 1667 • Ano XXXIII
Tema Para Liturgias 2020

Vivendo o que cremos.
“Porque esta palavra não é para
vós outros coisa vã; antes, é a
vossa vida”. (Dt 32.47).

Oficiais

Presb. Ricardo Machado Costa e família;
Diác. Tiago Guimarães Verutti e família.

IGREJA PRESBITERIANA
DE PINHEIROS
CNPJ: 50.954.825/0001-13

JUNTA MISSIONÁRIA
DE PINHEIROS
CNPJ: 10.755.150/0001-69

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

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

Liturgia baseada João 4.24

TEMA: ADOREMOS A DEUS
COM TEMOR E ALEGRIA

TEMA: ADOREMOS A DEUS EM ESPÍRITO
E VERDADE

1. ELE É O DEUS AMOROSO QUE CUIDA
DE NÓS (VV.1-4)

- Cantemos o hino: “Cuidado Divino” (NC 165)
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 144
- Oração de gratidão
- Cânticos espirituais

2. ELE É O DEUS PODEROSO QUE NOS
DÁ VITÓRIAS (VV.5-11)

- Mensagem

Faça parte daquilo que Deus está
fazendo na cidade de São Paulo!
DOMINGO
08h30 - Culto Matutino
09h40 - Escola Bíblica
11h00 - Culto Matutino
16h30 - Culto Vespertino
17h40 - Escola Bíblica
19h00 - Culto Noturno

Liturgia baseada no Salmo 144

SEGUNDA-FEIRA
20h - Conexão com Deus
TERÇA-FEIRA
14h30 - Mulher Esperança

ELE É O DEUS BONDOSO QUE NOS
ABENÇOA ABUNDANTEMENTE
(VV.12-15)

QUINTA-FEIRA
(EM RECESSO)
19h - Cursos Bíblicos
-Discipulado Rede 1
-Discipulado Rede 2
-Lidere
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- Cantemos o hino: “Hino de Gratidão” (NC 62)
- Ofertório
- Oração e Bênção

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

CULTO VESPERTINO & NOTURNO

Dízimos
e Ofertas

Junta Missionária de Pinheiros

Alexia; Anna Christina Marques Cera
Pagani; Arthur (filho da Bianca); Célia
Cavassi; Daniel Nitrini Batista; Emília
Alves Dias; 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); Urias Borges de Castro (pai
da Simone L. B. Castro).

CULTO MATUTINO

Pedidos
de Oração

Enfermos

1. DEUS PODE TUDO - ONIPOTENTE
(Gn 17.1.)

- Oração de adoração
- Cantemos o hino: “Um Hino ao Senhor” (NC 27)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 93
- Cânticos espirituais
2. DEUS VÊ TUDO - ONISCIENTE
(Pv 5.21)

- Leitura Bíblica: Salmos 139.1-4, 23-24.
- Período em oração
- Cantemos o hino: “Súplica do Redimido” (NC 97)
- Mensagem
3. DEUS ESTÁ PRESENTE EM TODO
LUGAR - ONIPRESENÇA (Sl 139.7)

- Cantemos o hino: “Brilho Celeste” (NC 114)
- Ofertório
- Oração e Bênção

Rev. Alberto Lima
Pastor Auxliar
Rev. Domingos Alves Filho
Pastor Auxliar
Rev. Nilson R. Luz Júnior
Pastor Auxliar
Rev. Valcimei O. Ferreira
Pastor Auxliar

Rev. Hernandes Dias Lopes
Pastor Colaborador
Rev. Josué Ferreira
Pastor Colaborador
Rev. Nisan Baía
Pastor Colaborador
Rev. Paulo Sérgio Gomes
Pastor Colaborador
Rev. Osias Mendes Ribeiro
Pastor Emérito
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Palavra Pastoral

Rev. Arival Dias Casimiro

SERVOS SEMELHANTES A JESUS
Texto Básico: João 13.1-17
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 semelhança 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 transformar à semelhança de
Jesus. O trecho bíblico de João 13, 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 atual, 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: Ele sabia que era a sua hora de
morrer (v.1). “Era chegada à sua hora” (Jo 12.23; 17.1)
de morrer, ressuscitar 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.
Ele sabia que Judas iria traí-lo (v.2). O diabo já tinha
decidido ou posto no coração de Judas a decisão de trair
a Jesus. E Jesus sabia de tudo (vv.11 e 27). Ele sabia da
sua exaltação (v.3). Esta exaltação compreendia 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. 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.
O QUE JESUS SENTIA: “tendo amado os seus que
estavam no mundo, amou-os até ao fim” (v.1). Três lições
sobre o amor: A sua origem: Jesus. Ele é Deus e Deus é
amor. Ele é a fonte do amor verdadeiro. O seu objeto:
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. A sua dimensão: até ao fim. As palavras
“até ao fim” indicam intensidade (amou ao máximo) ou
temporalidade (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).
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Junta Diaconal (diáconos, trainees. ME)
23/02 - Matutino

Salim Augusto Amed Ali (3868-2886)
Siomar Joi
(3712-1332)

23/02 - Vespertino e Noturno

23/02 - Vespertino e Noturno
O QUE JESUS FEZ. O que Jesus sabia e sentia determinou 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 discípulos e a enxugar-lhos com a toalha com
que estava cingido (vv.4-5). A atitude de Jesus nos ensina três lições sobre servir: 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, exceto 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).
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). 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
Jesus: 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 compreendidos de imediato (v.7). O
agir de Deus parece muitas vezes sem sentido, mas não
é. (2) Ninguém jamais poderia 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).

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 pelo
WhatsApp
(11) 98354-0266

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 necessidades 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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Alan Vagner Reis Bazeth (3476-0095)
Daniel de Alcântara
(5821-2389)

!

Líder de equipe: Oswaldo Cera

Líder de equipe: Genésio Schiavinato Junior
24/02 - Conexão com Deus

Líder de equipe: Rodrigo Gualano

Presidente: Oswaldo Cera (99514-9771)
Vice-Presidente: Jessé Gomes (98466-3117)

Avisos

X CONGRESSO
DE PLANTAÇÃO E
REVITALIZAÇAO DE IGREJAS
Será nos dias 14 a 16 de
maio deste ano. TEMA:
SEPARADOS POR DEUS PARA
TRABALHAR. “E, servindo eles
ao Senhor e jejuando, disse
o Espírito Santo: Separai-me,
agora, Barnabé e Saulo
para a obra que os tenho
chamado” (Atos 13.2). Os
preletores serão: Bruce
Finn, Sang Sub Yoo, Roberto
Brasileiro, Hernandes
Dias Lopes e Arival Dias
Casimiro. Inscrições pelo
site ippinheiros.org.br/
congresso. Reserve esta
data em sua agenda!!!

PARA CONSULTAS

(11) 98354-0266

AGENDA IPP
29/02 – Men Up – UPH às 10h30
29/02 – UPA às 15h30
29/02 – Reunião do GPAMDA (Grupo
Presbiteriano de Mães de Autistas) às 16h –
participação mediante inscrição prévia.
29/02 – Culto Ministério Missionários do Asfalto às
19h
29/02 – Reunião do Grupo Um Novo Olhar às 19h
01/03 – Santa ceia nos cultos vespertinos
03/03 – Início do Curso Lidere (mediante inscrição
prévia)
04/03 – Início do Curso de Aconselhamento
Bíblico (mediante inscrição prévia)
05/03 – Início dos Cursos Rede de Discipulado 1 e
2 e Curso Perspectivas (todos, mediante inscrição
prévia)
Novo Número da Comunicação!
Devido a problemas técnicos, o número
da comunicação mudou! Para continuar
recebendo nossos informativos via whatsapp,
envie uma mensagem para:
(11) 95987-4129

A Junta Diaconal informa

NÃO ENTRAR COMENDO
NO TEMPLO
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Presbíteros
23/02 - Matutino

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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