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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 Genesis 1.27
TEMA: O HOMEM FOI CRIADO POR DEUS 

1. A IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS
- Cantemos o hino: “Ao Deus Grandioso” (NC 26)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 8
- Oração
- Cânticos espirituais

2. MAIS VALIOSO DOS QUE AS OUTRAS 
CRIATURAS
- Mensagem

3. RECEBEU DOMÍNIO SOBRE AS 
OUTRAS CRIATURAS
- Cantemos o hino: “Coroação” (NC 28)
- 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 Romanos 3.21
TEMA: TODO HOMEM É PECADOR 

1. ELE CARECE DA GLÓRIA DE DEUS.
- Oração de Gratidão
- Cantemos o hino: “O Grande Amor de Deus” (NC 42)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 36
- Cânticos espirituais

2. ELE NECESSITA DO SALVADOR JESUS
- Leitura Bíblica Conjunta: 1João 1.7-2.2
- Período em oração de confissão
- Cantemos o hino: “Dependência” (NC 120)
- Ofertório e oração.
- Mensagem

3. ELE PRECISA DA REGENERAÇÃO DO 
ESPÍRITO SANTO
- Cantemos o hino: “Ó Vive em Mim, Consolador”
- 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; Estelita Alcântara; 
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. Ricardo Machado Costa e família; 
Diác. Eduardo Thiago Oliveira 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 VENCER A 
ANSIEDADE?
Rev. Arival Dias Casimiro

Em Mateus 6, dos versos 25 a 34, Jesus apresenta seis razões 
pelas quais não devemos ser vencidos pela ansiedade, mas, pelo 
contrário, vencê-la.

A vida não é só comer, beber e vestir. Comece a vencer 
a ansiedade com o seguinte pensamento: a nossa vida não con-
siste apenas em “comer”, “beber” e “vestir-se”. Não é a vida 
mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as veste? (v.25). 
O homem é mais do que um corpo. A personalidade humana 
merece mais considerações do que a simples satisfação dos de-
sejos físicos. 

A vida humana recebe um cuidado especial de Deus. 
Para vencer a ansiedade precisamos nos lembrar que somos 
importantes para Deus. Jesus ensina que o Pai cuida dos ani-
mais inferiores ou irracionais, tal como as aves, as quais não 
fazem provisão para si mesma. Observai as aves do céu: não 
semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, vos-
so Pai celeste as sustenta (v.26). Toda a criação recebe de Deus 
o seu sustento: Todos esperam de ti que lhes dês de comer a 
seu tempo (Sl 104.27). Deus alimenta a todos os viventes. Em 
ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o ali-
mento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente 
(Sl 145.15-16). Jesus, então, argumenta, que se o Pai cuida dos 
animais, certamente ele cuidará dos seus filhos. A razão para 
este cuidado é o grande valor da vida humana: Porventura, não 
valeis vós muito mais do que as aves? (v.26). A expressão muito 
mais indica que o homem é a criatura mais valiosa da criação, 
criado a imagem e semelhança de Deus.

A ansiedade é infrutífera ou improdutiva. Ela não al-
tera as condições da vida e nem aumenta a sua duração. Qual 
de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao 
curso da sua vida? (v.27). A ansiedade não efetua o desenvolvi-
mento. Ela não acrescenta absolutamente nada. Jesus reforça 
a ideia da inutilidade da ansiedade usando outro exemplo da 
natureza: as flores. E por que andais ansiosos quanto ao ves-
tuário? Considerai como crescem os lírios do campo: eles não 
trabalham, nem fiam. Eu, contudo vos afirmo que nem Salo-
mão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles (v.28-
30). A despeito do reduzido valor das flores, deus cuida delas, 
providenciando-lhes belíssimas vestes. Se Deus, o Criador, tem 
tal interesse por uma simples flor, que pouco vale, porventura 
não cuidaria de seus filhos, providenciando-lhes as roupas ne-
cessárias?

A ansiedade é um sintoma de incredulidade. O quarto ar-
gumento de Jesus para vencermos a ansiedade pelas coisas físicas 
faz parte da conduta dos gentios, ou daqueles que não acreditam 
em Deus. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? 
Que beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? Porque os gen-
tios é que procuram todas estas coisas (v.31-32). Ansiedade é a 
característica dos incrédulos ou daqueles que não tem Deus como 
Pai. Os discípulos do reino devem ter uma atitude diferente da 
dos gentios, porquanto contam com seu Pai celeste. A ansiedade 
é essencialmente desconfiança a Deus. Conscientize-se que você 
é um filho de Deus. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas 
dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, 
dará boas coisas aos que lhe pedirem? (Mt 7.11). Deus, o nosso 
Pai, conhece todas as nossas necessidades e garante a satisfação 
das mesmas.

A ansiedade deve ser substituída pela busca espiritual. 
Ela pode ser vencida se buscarmos prioritariamente a vontade de 
Deus: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, 
e todas estas coisas vos serão acrescentadas (v.33). A ansiedade é 
anulada quando fazemos do governo soberano de Deus e do cor-
reto relacionamento com Ele, prioridade da nossa vida diária. A 
busca do Reino de Deus e de sua justiça garante, por si mesma, o 
recebimento das coisas menos importantes, ou seja, o suprimento 
das nossas necessidades materiais ou de subsistência.

A ansiedade antecipa sofrimentos e, por sua própria 
natureza, é inútil e só acrescenta maior dose de sofri-
mento à vida diária. Portanto, não vos inquieteis com o dia de 
amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; basta ao dia o seu 
próprio mal (v.34). Cada dia já tem a sua dose de males. O dia de 
hoje já trouxe males reais e não fictícios. É uma insanidade sofrer 
o mal futuro, que nem ao menos existe ainda juntamente com o 
sofrimento presente.

Concluindo, a melhor maneira de combatermos a ansiedade é 
pensando e meditando na Palavra de Deus. Paulo recomenda: 
Finalmente, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respei-
tável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, 
tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor 
existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento (Fp 4.8). Podemos 
mudar a nossa maneira de agir e sentir, alterando a nossa maneira 
de pensar. A vitória contra a guerra da ansiedade começa a ser 
conquistada quando ocupamos a nossa mente com pensamentos 
saudáveis, nutridos pela Palavra de Deus.
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Presbíteros
 
17/05 - Matutino
Luiz Fernando Mello 99384-4271
Milton Flávio Moura 3644-3679 

17/05 - Vespertino e Noturno
Reinaldo da Costa 3023-1520
Ricardo Machado Costa 2155-0942

Junta Diaconal 
(diáconos, trainees. ME)
17/05 - Matutino 
Líder de equipe: Dinho Iwamoto
17/05 - Vespertino e Noturno
Líder de equipe: Oswaldo Cera
18/05 - 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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