Junta Missionária de Pinheiros

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.

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. Salim Augusto Amed Ali e família;
Diác. Fernando Stival Hintze 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.

Liturgia baseada na Bíblia

Liturgia Baseada em Números 18.20.

TEMA: PROMESSAS DE DEUS PARA OS
GENEROSOS

TEMA: DEUS É A NOSSA PORÇÃO E
NOSSA HERANÇA NESTE MUNDO.

1. DAI E RECEBEREIS ABUNDANTEMENTE
(Lc 6.38).

- Cantemos o hino: “As Muitas Bênçãos” (NC 63)
- Oração de Gratidão
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 103
- Cânticos espirituais

2. MAIS BEM-AVENTURADO É DAR QUE
RECEBER (At 20.35)

- Mensagem

3. QUEM POUCO SEMEIA, POUCO COLHE
(2 Co 9.6).

- Cantemos o hino: “Colheita Bendita” (NC 286)
- Ofertório
- Oração e Bênção

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. DEUS É O NOSSO LOUVOR

- Oração de Adoração
- Cantemos o hino: “Deus de Abraão” (NC 21)
- Leitura Bíblica Conjunta: Deuteronômio 10.12-22
- Cânticos espirituais de louvor
2. DEUS É O NOSSO AJUDADOR

- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 118.1-9
- Período em oração
- Cantemos o hino: “Não Consentir!”
3. DEUS É TUDO QUE PRECISAMOS

- Mensagem
- Cantemos o hino: “Meu Tributo”
- 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

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
24/05 - Matutino

Palavra Pastoral

GENEROSIDADE,
O AMOR EM AÇÃO
Rev. Hernandes Dias Lopes
“Mais bem-aventurado é dar do que receber” (At 20.35)
Antes de falar sobre a generosidade precisamos
entender algumas verdades importantes: de onde
viemos, quem somos e para onde estamos indo? A
Bíblia diz que fomos formados do pó, somos pó e
voltaremos ao pó. Nossa origem é pó. Nosso destino é pó. Nosso presente é pó. Em nossa origem não
tínhamos nada. Para a sepultura não levaremos
nada. Consequentemente, tudo o que ajuntamos
entre o pó que fomos e o pó que seremos não é
nosso. Nada tivemos e nada teremos. Nada trouxemos e nada levaremos. Somos apenas mordomos
daquilo que é de Deus. Se estamos tomando conta
daquilo que pertence a Deus, precisamos perguntar: que princípios Deus estabelece para usarmos os
recursos dele que estão em nossas mãos?
Em primeiro lugar, Deus requer de nós
uma atitude de generosidade com o próximo. A generosidade é uma expressão da graça
de Deus em nós e um transbordamento da graça
de Deus através de nós. A generosidade de Deus é
o exemplo que devemos seguir. Deus amou-nos e
deu-nos o seu Filho. Jesus nos amou e a si mesmo
se entregou por nós. Nós devemos amar o próximo
a dar nossa vida por ele. Deus sempre nos dá mais
do que precisamos e isso não é para retermos com
usura, mas para repartirmos com generosidade.
Temos mais sementes do que conseguimos comer.
Portanto, seria falta de amor guardar só para nós
as sementes que estão sob nosso poder quando pessoas à nossa volta carecem de socorro. Devemos
repartir com generosidade, pois quanto mais semeamos, mais Deus multiplica a nossa sementeira. A
palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. Quando damos ao pobre, a Deus emprestamos.
Deus socorre os necessitados pelas nossas mãos. Os
recursos de Deus estão sob nossa administração e
Deus requer de nós fidelidade nessa administração.
Em segundo lugar, Deus requer de nós uma
motivação pura no exercício da generosidade. A generosidade cristã é diferente de filantropia.
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Suprir as necessidades do próximo não é tudo o que
Deus requer de nós. Ele se importa, sobretudo, com a
nossa motivação. Há muitos que contribuem, de forma farisaica, apenas para serem vistos e aplaudidos
pelos homens. Há outros que, por ganância, abrem a
mão ao necessitado numa espécie de barganha com
Deus. A generosidade precisa ser espontânea, altruísta e frequente. O vetor que move a alma generosidade é a glória de Deus e o amor ao próximo. Deus
ama a quem dá com alegria. A contribuição cristã
não é um favor que fazemos ao próximo; é uma graça que Deus concede a nós. Antes de dar uma oferta
a alguém precisamos dar a nós mesmos a Deus e ao
próximo.
Em terceiro lugar, Deus requer de nós constância e proporcionalidade no ato da generosidade. A contribuição precisa ser planejada,
regular e proporcional. Não é um ato esporádico, é
uma prática constante. Não é um pico de emoção,
mas uma ação permanente. Cada um deve contribuir segundo as suas posses. Não dá com generosidade quem não dá proporcionalmente. Não dá com
amor, quem só dá esporadicamente. Assim como
Deus é constantemente generoso conosco, devemos,
também, expressar ao nosso próximo nossa constante generosidade.
Em quarto lugar, Deus promete aos generosos uma recompensa eterna. A generosidade
demonstrada aos homens traz, não apenas, alívio
ao próximo, mas também glória ao nome de Deus.
Aquilo que fazemos em nome de Cristo na terra, reverbera no céu. Até um copo de água fria que damos
à alguém, em nome de Cristo, não ficará sem galardão. Jesus foi enfático ao dizer que mais feliz é aquele
que dá do aquele que recebe. Quanto mais generosos
somos, mais nos tornamos parecidos com o Pai Celestial. Quanto mais generosos somos, mais Deus é
glorificado em nós e mais nós nos deleitamos nele.
Que aprendamos com Deus a sermos generosos!
Que nosso coração, nossas mãos, nosso bolso e nossa
casa se abram para o exercício da generosidade!
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Salim Augusto Amed Ali (3868-2886)
Siomar Joi
(3712-1332)

Escalas

24/05 - Vespertino e Noturno

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

!

Junta Diaconal
(diáconos, trainees. ME)
24/05 - Matutino

Líder de equipe: Genésio Schiavinato Jr.
24/05 - Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Jessé Gomes

25/05 - 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
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