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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 em Isaías 49.13.
TEMA: O SENHOR CONSOLA O SEU 
POVO
1. POR ISSO CANTEMOS COM ALEGRIA.
- Leitura Bíblica Conjunta: Isaías 49.13
- Cânticos Espirituais

2. POR ISSO OREMOS COM FÉ.
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 62.8
- Período em oração 
- Cantemos o hino: “O Socorro do Crente” (NC 139)

3. POR ISSO OBEDECEMOS A SUA 
PALAVRA.
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Descansando no Poder de Deus” 
- 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 em Isaías 52.9-12.
TEMA: O SENHOR CONSOLA O SEU 
POVO 
1. TRAZENDO-LHE SALVAÇÃO
(vv.9-10).
- Cantemos o hino: “Grande Redenção” (NC 45)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 95
- Oração de louvor
- Cânticos espirituais

2. EXIGINDO-LHE SANTIFICAÇÃO 
(v.11).
- Período em oração de confissão de pecado

3. DANDO-LHE COMPANHIA E 
DIREÇÃO (v.12).
- Mensagem
- Cantemos o hino: “O Bom Pastor” (NC 151)
- Ofertório
- Oração e Bênção

CU
LT

O
 M

AT
U

TI
N

O

CU
LT

O
 V

ES
PE

RT
IN

O
 &

 N
O

TU
RN

O

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. Milton Flávio Moura e família; 
Diác. Dejalma Santos Junior 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 
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.

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!
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Escalas

Palavra Pastoral

COMO PODEMOS 
TER PAZ NO VALE
Rev. Hernandes Dias Lopes

A verdadeira paz existe e pode ser experimentada! Essa 
paz não se encontra nas farmácias nem nos boutiques 
famosas. Não está nas agências bancárias nem nas casas 
de shows. Essa paz não é encontrada no fundo de uma 
garrafa nem numa noitada de aventuras. Essa paz está 
centralizada em Deus. Ela vem do céu. É sobrenatural. 
Como poderemos experimentar essa paz, ainda que cru-
zando os vales da vida?

Em primeiro lugar, conhecendo o Deus e Pai de toda 
consolação. Deus é a fonte de todo consolo. Quando ele 
nos permite passar pelo vale, é para fortalecer nossa fé e 
nos aperfeiçoar em santidade. Quando ele nos leva para 
o deserto, nossas experiências tornam-se ferramentas em 
suas mão para consolar outras pessoas. É Deus quem nos 
matricula na escola do deserto. O deserto é o ginásio de 
Deus, onde ele treina seus filhos e, equipa-os para gran-
des projetos. Quando somos consolados, aprendemos a 
ser consoladores. Alimentamo-nos da fonte consoladora e 
tornamo-nos canais dessa consolação para os aflitos. Não 
há paz fora de Deus. Não há descanso para a alma senão 
quando nos voltamos para Deus. Não há consolo para o 
coração aflito fora de Deus, pois só ele é o Deus e Pai de 
toda consolação, que nos consola em toda a nossa angús-
tia, para consolarmos outros, com a mesma consolação 
com que somos consolados.

Em segundo lugar, conhecendo a Jesus, a verdadeira paz. 
A paz não é ausência de problema, é confiança no meio 
da tempestade. A paz é o triunfo da fé sobre a ansiedade. 
É a confiança plena de que Deus está no controle da situ-
ação, mesmo que as rédeas da nossa história não estejam 
em nossas mãos. A paz não é um porto seguro onde se 
chega, mas a maneira como navegamos no mar revolto 
da vida. A paz não é apenas um sentimento, mas sobre-
tudo, uma pessoa, uma pessoa divina. Nossa paz é Jesus. 

Por meio de Cristo temos paz com Deus, pois nele fomos re-
conciliados com Deus. Em Cristo nós temos a paz de Deus, 
a paz que excede todo o entendimento. Paz com Deus tem 
a ver com relacionamento. Paz de Deus tem a ver com 
sentimento. A paz de Deus é resultado da paz com Deus. 
Quando nosso relacionamento está certo com Deus, então, 
experimentamos a paz de Deus. Essa paz coexiste com a 
dor, é misturada com as lágrimas e sobrevive diante da mor-
te. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Essa paz 
o mundo não conhece, não pode dar nem pode tirar. Essa 
é a paz vinda do céu, a paz que emana do trono de Deus, 
fruto do Espírito Santo. Você conhece essa paz? Já desfruta 
dessa paz? Tem sido inundado por ela? Essa paz está à sua 
disposição agora mesmo. É só entregar-se ao Senhor Jesus!

E terceiro lugar, conhecendo o Espírito Santo como o nosso 
consolador. A vida é uma jornada cheia de tempestades. É 
uma viagem por mares revoltos. Nessa aventura singramos 
as águas turbulentas do mar da vida, cruzamos desertos tór-
ridos, subimos montanhas íngremes, descemos vales escuros 
e atravessamos pinguelas estreitas. São muitos os perigos, 
enormes as aflições, dramáticos os problemas que enfren-
tamos nessa caminhada. A vida não é indolor. Mas, nessa 
estrada juncada de espinhos não caminhamos sozinhos. Te-
mos um consolador. Jesus, nosso Redentor, morreu na cruz 
pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. 
Venceu o diabo e desbaratou o inferno. Triunfou sobre a 
morte e deu-nos vitória sobre o pecado. Voltou ao céu e 
enviou o Espírito Santo para estar para sempre conosco. Ele 
é o Espírito de Cristo, que veio para exaltar o Filho de Deus. 
Ele é o Espírito da verdade, que veio para nos ensinar e nos 
fazer lembrar tudo o que Cristo nos ensinou. Ele é o outro 
consolador, aquele que nos refrigera a alma, nos alegra o 
coração e nos faz cantar mesmo no vale do sofrimento. O 
consolo não vem de dentro, vem de cima. Não vem do ho-
mem, vem de Deus. Não vem da terra, vem do céu. Não é 
resultado de autoajuda, mas da ajuda do alto!
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Presbíteros
 
03/05 - Matutino
Siomar Joi (3712-1332)
Alan Vagner Reis Bazeth (3476-0095)

03/05 - Vespertino e Noturno
Daniel de Alcântara  (5821-2389)
Eduardo Seiti Teruiya (3719-1361)

Junta Diaconal 
(diáconos, trainees. ME)
03/05 - Matutino 
Líder de equipe: Oswaldo Marques Cera Filho
03/05 - Vespertino e Noturno
Líder de equipe: Genésio Schiavinato Junior
04/05 - Conexão com Deus
Líder de equipe: Rodrigo Gualano
Presidente: Oswaldo Cera (99514-9771)
Vice-Presidente: Jessé Gomes (98466-3117)

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

Para marcar consultas e 
colaborar 
Entre em contato pelo WhatsApp 
do ambulatório (11) 983540266

Serviços de apoio 
temporariamente suspensos
Cardiologia
Clínica Geral
Gastroenterologia
Ginecologia
Pediatria
Reumatologia

Nutrição 
Psicologia
Psicopedagogia
Quiropraxia
Orientação
Jurídica
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