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. Reinaldo da Costa e família;
Diác. Diogo Donizethe Dourado 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

Liturgia baseada em 2 Samuel 6.11

Liturgia baseada em Zacarias 12.10.

TEMA: VOCÊ E SUA CASA SERÃO
ABENÇOADOS COM A PRESENÇA DO
SENHOR.

TEMA: DEUS QUER DERRAMAR UM
AVIVAMENTO SOBRE O SEU POVO.

1. BUSQUE A PRESENÇA DO SENHOR.

- Cantemos o hino: “Comunhão Preciosa” (NC 128)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 63
- Período em oração
- Cânticos espirituais
2. DESFRUTE DA PRESENÇA DO SENHOR.

- Mensagem

3. PRESERVE A PRESENÇA DO SENHOR.

As demais atividades semanais da IPP estão
suspensas por tempo indeterminado em função da
pandemia do Covid-19.

- Cantemos o hino: “Oh, Vive em mim, Consolador”
- Ofertório
- Oração e Bênção

Retomaremos assim que for possível!

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
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CULTO MATUTINO

Pedidos
de Oração

Enfermos

1. O AVIVAMENTO COMEÇA COM
ORAÇÃO.

- Cantemos o hino: “Em fervente oração”
- Leitura Bíblica Conjunta: Neemias 1.4-11
- Período em oração
- Cânticos espirituais

2. O AVIVAMENTO REMOVE O PECADO
E A IMPUREZA.

- Leitura Bíblica Conjunta: Zacarias 13.1
- Período em oração
- Cantemos o hino: “Pureza no sangue de Cristo”
(NC 269)

3. O AVIVAMENTO ENVOLVE TODAS AS
FAMÍLIAS DO POVO DE DEUS.

- Mensagem
- Cantemos o hino: “Os Intentos de Deus” (NC 316)
- 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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Junta Diaconal
(diáconos, trainees. ME)
10/05 - Matutino

Presbíteros
10/05 - Matutino

Palavra Pastoral

MÃES QUE INFLUENCIARAM
A HISTÓRIA
Rev. Hernandes Dias Lopes

O grande estadista americano, Abraão Lincoln, disse,
com razão, que as mãos que embalam o berço, governam
o mundo. Peter Marshall, capelão do senado americano,
disse que as mães são as guardas fontes. Ninguém exerce tanta influência sobre os filhos como as mães. Mônica
orou trinta anos, com lágrimas, por seu filho Agostinho.
Ambrósio, disse que um filho de tantas lágrimas jamais
poderia se perder. Convertido a Cristo, Agostinho tornou-se o maior expoente da igreja, e mesmo tendo vivido há
mais de mil e quinhentos, sua influência reverbera até aos
nossos dias. Mulheres piedosas são mães que influenciam
a história, pois oram pelos filhos e ensinam a eles as Sagradas Escrituras. Elencamos, abaixo algumas mães que,
usadas por Deus, influenciaram a história:
Em primeiro lugar, Joquebede, a mãe que não
aceitou passivamente a morte do filho. Quando
Moisés nasceu, já estava sentenciado de morte. A pena
capital vinha da autoridade máxima do maior império do
mundo. O poder cruel dos Faraós era irresistível. A máquina de morte desse déspota era avassaladora. Porém, a
coragem de uma mãe resistiu ao maior império do mundo. Joquebede não desistiu de seu filho. Com coragem indômita e fé inabalável em Deus, salvou seu filho da morte
e preparou-o para ser o libertador do seu povo.
Em segundo lugar, Ana, a mãe que não desistiu
de gerar um filho para depois consagrá-lo à obra
de Deus. Ana era estéril e ainda humilhada pela sua rival. Seu cálice diário transbordava das lágrimas que jorravam de seu coração partido de dor. Suas orações subiam
aos céus enquanto seus joelhos se dobravam na terra.
Deus ouviu seu clamor, abriu sua madre e ela concebeu e
deu à luz a Samuel, o homem que trouxe de volta a nação
apóstata para a presença de Deus. Ana não desistiu de ser
mãe. Ela ousou consagrar seu filho a Deus.
Em terceiro lugar, Abigail, a mãe que salvou seus
filhos de um massacre. Abigail era casada com Nabal, um homem duro no trato, com quem ninguém podia
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Fernando A. M. Cera
Francimar C. Santos

Escalas

10/05 - Vespertino e Noturno

José Fº Hintze Jr.
Lourenço Roediger Jr.

falar. Seu marido era rico, porém, louco. Tinha muitos bens,
mas usava-os apenas para si. Embora não fosse rei, dava
banquetes como se rei fosse, deixando-se dominar pela embriaguez. Davi e seus homens, sentindo-se injustiçados por
esse filho de Belial, decidiram eliminá-lo com toda a sua
casa. Abigail, com pressa e prudência saiu ao encontro de
Davi e interrompeu sua marcha furiosa. Abrandou o coração do rei e impediu que o massacre fosse decretado sobre
seus filhos. Ela teve pressa para salvar a sua família. Ela encontrou graça diante de Davi e salvou sua casa da morte.
Em quarto lugar, Maria, a jovem que se colocou
nas mãos de Deus para ser a mãe do Salvador. Maria era noiva de José, quando o anjo Gabriel comunicou-a
que seria a mãe de Jesus, o Salvador. Ao perguntar como
seria isso, o anjo explicou que desceria sobre ela a sombra
do Altíssimo e a ela conceberia por obra do Espírito Santo
e seu filho seria chamado Filho de Deus. Mesmo sabendo
dos sérios riscos que enfrentaria, colocou-se à disposição de
Deus, para fazer sua vontade. Encontrando graça aos olhos
de Deus e sendo bem-aventurada entre as mulheres, carregou em seu ventre o Filho do Altíssimo e amamentou o
criador do universo.
Em quinto lugar, Eunice, a mãe que ensinou seu
filho as sagradas letras. Eunice, auxiliada por sua mãe
Loide, dedicou-se a ensinar as sagradas letras a Timóteo,
desde sua infância. Esse menino, vendo uma fé sem fingimento em sua genetriz e em sua avó, mais tarde é transformado no maior cooperador do apóstolo Paulo. Embora
jovem, tímido e doente, tornou-se um grande líder da igreja
cristã, a despeito de toda a amarga perseguição que se abateu sobre ela.

(3741-0484)
(5667-9222)

!

(3807-1909)
(3297-5220)

Líder de equipe: Jessé Gomes

10/05 - Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Rogerio Mangueira
11/05 - 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

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

Que Deus nos dê mães dessa envergadura, que ousem gerar filhos para a glória de Deus e perseverança para
orar por eles até que sejam colocados como coroas de glória
nas mãos do Senhor.

São Paulo, 10 de Maio de 2020 • Nº 1678

São Paulo, 10 de Maio de 2020 • Nº 1678

Boletim Dominical | P.3

05/05/2020 14:35:47

