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); Uziel Gonçalves.

Alvo da Oração: As Nações
Pedidos específicos:
- Que essa crise sirva para que muitos se
arrependam e sejam salvos;
- Para que a igreja seja exemplo de paz e
adoração, apesar desse tempo de medo;
- Para que Deus seja glorificado e o reino avance
por meio dessa situação.
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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).

Presb. José Francisco Hintze Junior e família;
Diác. Bruno Acetoze Schiavinato 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

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!

Liturgia Baseada em Êxodo 17.15

Liturgia baseada na Bíblia

TEMA: O SENHOR É A NOSSA VITÓRIA
(Jeová Nissi)

TEMA: ADOREMOS AO DEUS VERDADEIRO

1. ELE É A NOSSA VITÓRIA CONTRA O
PECADO

- Cantemos o hino: “Rude Cruz” (NC 266)
- Oração de gratidão
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 98
- Cânticos espirituais

2. ELE É A NOSSA VITÓRIA CONTRA O
MUNDO

- Mensagem

3. ELE É A NOSSA VITÓRIA CONTRA O
DIABO

- Cantemos o hino: “Vida Vitoriosa” (NC 392)
- Ofertório
- Oração e Bênção

Nossos Pastores

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

Rev. Arival Dias
Casimiro
Pastor Titular
(11) 99355.2321

CULTO VESPERTINO & NOTURNO

Agenda
Semanal
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Oficiais

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

Dízimos
e Ofertas

Boletim Dominical

CULTO MATUTINO

Pedidos
de Oração

Enfermos

1. ELE É O DEUS ETERNO (El-Olan –
Gn 21.33)

- Cantemos o hino: “Deus dos Antigos” (NC 18)
- Leitura Bíblica Alternada: Isaias 40.12-31
- Oração de adoração
- Cantemos o hino: “Coroação” (NC 28)
2. ELE É O DEUS COMPASSIVO (El-Nosse –
Sl 99.8)

- Leitura Bíblica Conjunta: Marcos 1.40-45
- Período em oração
- Cânticos espirituais

3. ELE É O DEUS DA GRAÇA E DA
MISERICÓRDIA (El-Ne’eman – Dt 7.9)

- Mensagem
- Cantemos o hino: “Encorajamento” (NC 209)
- 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
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Presbíteros

Palavra Pastoral

12/04 - Matutino

DEUS É O AUTOR DA
NOSSA SALVAÇÃO
Rev. Arival Dias Casimiro
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o
reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão
de pecados (Cl 1.13-14).
A festa da Páscoa nos faz lembrar que Deus é o autor
da nossa salvação. Foi Ele quem tomou a iniciativa de
enviar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, Jesus é o Cordeiro que foi morto para que, através
do seu sangue, pudéssemos ser salvos da ira de Deus,
da escravidão do pecado, do domínio de Satanás e da
condenação eterna e da condenação eterna.
Nesta páscoa olhe para Jesus. Ele é o Cristo exaltado.
Ele é o criador e mantenedor de tudo. Ele é tudo em
todos. Ele é o único caminho para Deus, a única verdade absoluta e universal e a única fonte de vida física
e espiritual. Ele é o único Salvador. Pedro declara: E
não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do
céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos (At 4.12).
Fora de Jesus não há possibilidades de salvação. Foi Ele
quem morreu na cruz e pagou o preço da sua salvação.
Não há salvação em nenhum outro.
Ainda que você admire a Buda, Maomé, Alan Kardec
ou qualquer outro líder religioso, nenhum deles morreu por você ou foi escolhido por Deus para ser o salvador. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem.
Paulo explica a salvação como uma operação resgate:
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos
a redenção, a remissão de pecados (Cl 1.13-14). Três
lições:
Primeiro, deus é o autor da Salvação. Deus é
o autor ou o sujeito desta ação de resgate: “Ele nos libertou”. A salvação é, portanto, um ato soberano e intencional do Senhor. Paulo ensinava claramente que o
plano da salvação era uma iniciativa divina: Ora, tudo
provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
por meio de Cristo, e nos deu ministério da recon-

P.2 | Boletim Dominical

20.04.12.indd 2

Junta Diaconal
(diáconos, trainees. ME)

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

Escalas

12/04 - Vespertino e Noturno

Eduardo Seiti Teruiya
Fernando A. M. Cera

(3719-1361)
(3741-0484)

12/04 - Matutino

Líder de equipe: Dinho Iwamoto

12/04 - Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Oswaldo Cera

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

ciliação (2Co 5.18). Deus liberta, transporta, perdoa e
reconcilia pessoas usando a instrumentalidade de outras
pessoas. Cada cristão é um ministro da reconciliação ou
um embaixador em nome de Cristo (2Co 5.20).
Segundo, a Salvação é um Resgate ou um Traslado. “Ele nos libertou do império das trevas e nos
transportou para o reino do Filho do seu amor”. O verbo libertar (ruomai no grego) significa salvar, libertar de
algum tipo de servidão ou escravidão. A palavra império
significa autoridade ou poder. Deus nos libertou do poder, da autoridade e do domínio de Satanás o deus deste
século (2Co 4.4). “Ele nos transportou”, isto é, remover,
transferir e conduzir em traslado. Este transporte é comparado a uma remoção ou migração de um povo, após
uma grande vitória. Este traslado tem quatro características: É um traslado do poder de Satanás para o senhorio
de Jesus; É um traslado do império das trevas para o reino da luz; É um traslado da escravidão para a liberdade
(redenção); É um traslado da condenação para o perdão
ou remissão de pecados (Rm 6.20-23).
Terceiro, o Resgate fundamenta-se na obra de
Jesus Cristo. “Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados”. Observe que
Paulo destaca: no qual temos a redenção, isto é, nossa
libertação pelo pagamento de um resgate. Ele pagou o
preço da redenção. A ideia é de um mercado romano
onde escravos humanos estão sendo vendidos. Deus
vem a esse mercado e compra muitos escravos, pagando um alto preço. Sabendo que não foi mediante coisas
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados
do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito
e se mácula, o sangue de Cristo (1Pe 1.18-19). Deus nos
resgatou enviando-nos Jesus. Ele morreu na cruz por nós
e ressuscitou por causa da nossa justificação.

!

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

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

Serviços de apoio
temporariamente suspensos
Nutrição
Cardiologia
Psicologia
Clínica Geral
Gastroenterologia Psicopedagogia
Quiropraxia
Ginecologia
Orientação
Pediatria
Jurídica
Reumatologia

Para marcar consultas e
colaborar

Entre em contato pelo WhatsApp
do ambulatório (11) 983540266

Siga-nos nas redes sociais oficiais: @ippinheiros

A obra da salvação pode ser resumida da seguinte maneira: deus nos libertou, Deus nos transportou e Deus
nos redimiu.
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