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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).

Nossos Pastores

Liturgia Baseada no Salmo 113
TEMA: TRÊS MOTIVOS MARAVILHOSOS 
PARA LOUVARMOS AO SENHOR

1. O NOME DE DEUS É O MAIS 
GRANDIOSO (VV. 1-3)
- Cantemos o hino “Ao Deus Grandioso” (NC 26)
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 111
- Oração de adoração

2. O TRONO DE DEUS É O MAIS 
EXALTADO (VV.4-6)
- Cânticos espirituais
- Mensagem

3. O AMOR DE DEUS É O MAIS 
BONDOSO (VV.7-9)
- Cantemos o hino “Amor Perene” (NC 88)
- Ofertório
- Oração e Bênção

Rev. Alberto de Lima 
Pastor Auxliar
Rev. Domingos Alves Filho 
Pastor Auxliar
Rev. Nilson R. Luz Júnior 
Pastor Auxliar    (11) 98238-3471
Rev. Valcimei O. Ferreira 
Pastor Auxliar    (11) 99936.2375

Rev. Hernandes Dias Lopes 
Pastor Colaborador
Rev. Josué Ferreira 
Pastor Colaborador  (11) 98335.4553
Rev. Paulo Sérgio Gomes 
Pastor Colaborador
Rev. Osias Mendes Ribeiro 
Pastor Emérito

Liturgia baseada no Salmo 115
TEMA: QUEM É O DEUS 
QUE ADORAMOS? 
 
1. O DEUS SOBERANO (VV.1-3)
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 115
- Cantemos o hino “Deus dos Antigos” (NC 18)
- Oração de Adoração
- Cantemos o hino “Sempre Vencendo” (NC 49)

2. O DEUS VIVO E VERDADEIRO (VV.4-8)
- Leitura Bíblica Conjunta: Jeremias 10.1-16
- Período em oração
- Cânticos espirituais
 
3. O DEUS ABENÇOADOR (VV.9-18)
- Mensagem
- Cantemos o hino “As Muitas Bênçãos” (NC 63)
- Ofertório
- 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
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); Uziel Gonçalves.

Oficiais
Presb. Fernando Augusto Marques Cera e família;  
Diác. Alberto Gonçalves Neto 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

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

Preferencialmente utilize o novo site acima. 
Porém, nossas contas seguem à disposição!

Junta Missionária de Pinheiros 
Nome da Missão:  Congregação 
de Miguelópolis
Missionário: Vanderlei Venutti
Familiares: Renata (esposa), Ana Laura 
e João Lucas (filhos)
Pedidos específicos: 
- Pelo obreiro e família; 
- 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 Noturno

As demais atividades semanais da IPP estão 
suspensas por tempo indeterminado em função da 
pandemia do Covid-19. 
 
Retomaremos assim que for possível!



Escalas

Palavra Pastoral

SOBRE OS OMBROS 
DOS GIGANTES
Rev. Hernandes Dias Lopes

Nós só conseguimos enxergar os horizontes dis-
tantes porque subimos nos ombros dos gigantes. 
O que sabemos hoje, aprendemos daqueles que 
viveram antes de nós. A compreensão que temos 
de mundo é fruto daquilo que nossos antepas-
sados deixaram para nós como legado. Nosso 
conhecimento é a somatória de todas as desco-
bertas feitas por aqueles que nos antecederam. 
Antes de termos a visão do farol alto, tivemos que 
olhar pelas lentes do retrovisor. O que ouvimos 
e aprendemos de nossos pais é o que sabemos o 
que apreendemos é o que devemos ensinar aos 
nossos filhos. O conhecimento é um rico acervo 
que deve ser passado de geração a geração. Des-
tacaremos aqui três pontos importantes:

Em primeiro lugar, somos os depositá-
rios daquilo que ouvimos de nossos pais. 
Antecederam-nos os patriarcas e os profetas, os 
apóstolos e os pais da igreja, os reformadores e 
os grandes missionários e avivalistas. Recebemos 
deles um legado bendito, a Palavra de Deus re-
velada, pregada, vivida e experimentada. Eles, 
como fiéis testemunhas, entregaram-nos esse te-
souro precioso. Recebemos o evangelho em sua 
pureza. Aprendemos com nossos pais as pala-
vras de vida eterna. Eles pagaram um alto preço 
para nos deixar essa mui linda herança. Alguns 
selaram com seu sangue essa mensagem que re-
ceberam, para no-la transmitir com integridade. 
Outros viveram como forasteiros neste mundo, 
desprovidos de um chão hospitaleiro, navegando 
mares revoltos e cruzando desertos inóspitos para 
alçar bem alto o pendão do evangelho. O evange-
lho chegou até nós, porque antes de nós, gigantes 
receberam esse depósito e não o retiveram apenas 
para si. Cumprindo a ordem do Redentor, saíram 
pelos rincões mais distantes do mundo, fazendo 
discípulos de todas as nações. A mensagem que 
recebemos, de igual modo, não pode ser por nós 
alterada nem retida.

Em segundo lugar, somos os instrumentos 
para comunicar as verdades que aprende-
mos às próximas gerações. O evangelho che-
gou até nós, mas não pode parar em nós. Deve ser 
proclamado a tempo e a fora de tempo. O que re-
cebemos de nossos pais devemos ensinar aos nossos 
filhos. O que aprendemos com as gerações pretéri-
tas devemos transmitir às gerações pósteras. Esta-
mos numa corrida de revezamento. Se falharmos 
em passar às mãos da novel geração o bastão do 
evangelho, fracassaremos rotundamente em nossa 
missão e a presentana geração mergulhará num 
abismo sem esperança. Oh, que Deus nos desper-
te para não nos distrairmos com os encantos deste 
mundo. Que os brilhos deste século não ofusquem 
nossos olhos. Que as riquezas deste mundo não em-
briaguem nosso coração com os licores dos praze-
res. Que compreendamos que a maior necessidade 
dos nossos filhos não é de coisas, ainda que as mais 
excelentes, mas do evangelho. Que nossa maior 
contribuição para este mundo seja levar a todos os 
povos, nesta geração, a mensagem da cruz, única 
depositária da esperança da vida eterna.

Em terceiro lugar, somos os responsáveis 
para deixar um legado maior do que aquele 
que recebemos. Se nossos pais foram gigantes, é 
hora de subirmos nos ombros desses gigantes para 
enxergarmos horizontes ainda mais largos. Se eles, 
com os parcos recursos que tiveram, transtornaram 
o mundo, enfrentando a fúria dos reis, as presas das 
feras e as fogueiras ardentes, para nos legar o evan-
gelho, quanto mais nós, que temos ao nosso dispor 
tão ricas ferramentas, devemos sair do conforto das 
quatro paredes, para irmos a todas as nações, nave-
gando mares e ultrapassando fronteiras, para anun-
ciarmos a Cristo a todos os povos. O tempo urge. A 
hora é agora. Não há mais tempo a perder. Chegou 
a hora de transmitirmos às futuras gerações o que 
ouvimos de nossos pais e levarmos a luz de Cristo 
para dentro desse mundo trevoso.
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Presbíteros
 
29/03 - Matutino
José Fº Hintze Jr. 3807-1909 
Lourenço Roediger Jr. 3297-5220
29/03 - Vespertino e Noturno
Luiz Fernando Mello 99384-4271 
Milton Flávio Moura 3644-3679

Junta Diaconal 
(diáconos, trainees. ME)
 
29/03 - Matutino 
Líder de equipe: Oswaldo Cera
29/03 - Vespertino e Noturno
Líder de equipe: Genesio Schiavinato Jr.

Avisos!

DOE CESTAS BÁSICAS!
O ministério Missionários Do Asfalto inicia uma nova campanha de arrecadação de cestas básicas 
para famílias com necessidades em condição de isolamento pela pandemia.

Como contribuir?
a) Entregando sua cesta básica na IPP 
(Ponto de Arrecadação);
b) Entrando em contato com o disk coleta 
(Pr. Cláudio);
c)  Fazendo uma doação na conta da 
igreja nos valores:
- Oferta 1- R$ 30,90
- Oferta 2 -R$ 60,90
- Oferta 3 -R$ 90,90

Siga-nos nas redes sociais oficiais: @ippinheiros

Acima desse valor enviar comprovante para 
secretaria com identificação: 
Campanha Cesta Básica

Dados Bancários:
Igreja Presbiteriana de Pinheiros
CNPJ: 50.954.825/0001-13

Bradesco 237
Ag: 031
Cc:118599-3

Santander 033
Ag: 0729
Cc: 13000219-4


