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. Siomar Joi e família;
Diác. Francisco Manoel Filho 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

Liturgia baseada em Filipenses 4.13.

Liturgia baseada em 2 Coríntios 3.5.

TEMA: TUDO POSSO NO DEUS QUE ME
FORTALECE.

TEMA: A NOSSA CAPACIDADE VEM DE
DEUS.

1. EU POSSO LOUVAR NO MEIO DA
AFLIÇÃO.

- Cantemos o hino: “O Deus de Amor” (NC 43)
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 148
- Oração de Adoração e Louvor
- Cânticos espirituais.
2. EU POSSO CRER APESAR DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.

- Mensagem

3. EU POSSO ESPERAR AINDA QUE
PAREÇA DEMORADO.

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.

- Cantemos o hino: “A Certeza do Crente” (NC 105)
- 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. A NOSSA CAPACIDADE PARA
ADORAR.

- Cantemos o hino: “Culto à Trindade” (NC 4)
- Oração de Adoração
- Leitura Bíblica Conjunta: João 4.19-24
- Cantemos o hino: “Deus, somente Deus”
2. A NOSSA CAPACIDADE PARA
CRESCER.

- Leitura Bíblica Conjunta: João 15.1-8
- Período em oração
- Cânticos Espirituais

3. A NOSSA CAPACIDADE PARA
APRENDER.

- Mensagem

4. A NOSSA CAPACIDADE PARA MUDAR.

- Cantemos o hino: “Vontade Soberana” (NC 218)
- 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)
31/05 - Matutino

Presbíteros
31/05 - Matutino

Palavra Pastoral

A FAMÍLIA NA ÉPOCA
PÓS-MODERNA
Rev. Hernandes Dias Lopes
A pós-modernidade está firmada sobre o tripé: pluralização, privatização e secularização. A pluralização diz que há muitas ideias, muitos valores, muitas
crenças. Não existe uma verdade absoluta, tudo é
relativo. A privatização diz que nossas escolhas são
soberanas e cada um tem sua própria verdade. A
secularização, por sua vez, coloca Deus na lateral
da vida e o reduz apenas aos recintos sagrados. A
família está nesse fogo cruzado. Caminha nessa
estrada juncada de perigos, ouvindo muitas vozes,
tendo à sua frente muitas bifurcações morais. Que
atitude tomar? Que escolhas fazer para não perder
sua identidade? Quero sugerir algumas decisões:

Em quarto lugar, coloque os relacionamentos
acima das coisas. Vivemos numa ciranda imensa,
correndo atrás de coisas. Muitas pessoas acordam
cedo e vão dormir tarde, comendo penosamente o
pão de cada dia. Pensam que se tiverem mais coisas
serão mais felizes. Sacrificam relacionamentos para
granjearem coisas. Isso é uma grande tolice. Pessoas
valem mais do que coisas. Relacionamentos são mais
importantes do que riquezas materiais. É melhor ter
uma casa pobre onde reina harmonia e paz do que
viver num palacete onde predomina a intriga.

Em segundo lugar, coloque seu cônjuge acima de seus filhos. O índice de divórcio cresce
espantosamente no Brasil. Enquanto os véus das
noivas ficam cada vez mais longos, os casamentos
ficam cada vez mais curtos. Um dos grande erros
que se comete é colocar os filhos acima do cônjuge.
Muitos casais transferem o sentimento que devem
dedicar ao cônjuge para os filhos e isso, fragiliza a
relação conjugal e ainda afeta profundamente a
vida emocional dos filhos. O maior presente que os
pais podem dar aos filhos é amar seu cônjuge. Pais
estruturados criam filhos saudáveis.

Em quinto lugar, coloque as coisas importantes acima das coisas urgentes. Há uma
grande tensão entre o urgente e o importante. Nem
tudo o que é urgente é importante. Não poucas vezes,
sacrificamos no altar do urgente as coisas importantes. Nosso relacionamento com Deus, com a família
e a com a igreja são coisas importantes. Relegar esses
relacionamentos a um plano secundário para correr
atrás de coisas passageiras é consumada tolice. A Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de
Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas
nos serão acrescentadas.

Em terceiro lugar, coloque seus filhos acima de seus amigos. Muitos pais vivem ocupados demais, correm demais e dedicam tempo demais aos amigos e quase nenhum tempo aos filhos.
Alguns pais tentam compensar essa ausência com

Precisamos investir em nosso relacionamento com
Deus e em nossos relacionamentos familiares, a fim
de não naufragarmos nesse mar profundo da pós-modernidade!

20.05.31.indd 2

Escalas

São Paulo, 31 de Maio de 2020 • Nº 1681

(3719-1361)
(3741-0484)

31/05 - Vespertino e Noturno

Francimar C. Santos
José Fº Hintze Jr.

presentes. Mas, nossos filhos não precisam tanto de
presentes, mas de presença. Nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso do relacionamento com os filhos. Nossos filhos são nosso maior
tesouro. Eles são herança de Deus. Equivocam-se os
pais que pensam que a melhor coisa que podem fazer
pelos filhos é deixar-lhes uma rica herança financeira. Muitas vezes, as riquezas materiais têm sido motivo de contendas na hora da distribuição da herança.
Nosso maior legado para os filhos é nosso exemplo,
nossa amizade e nossa dedicação a eles, criando-os
na disciplina e admoestação do Senhor.

Em primeiro lugar, coloque Deus acima
das pessoas. No mundo temos Deus, pessoas e
coisas. Vivemos numa sociedade que se esquece
de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Devemos,
porém, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as
coisas. A família pós-moderna tem valorizado mais
as coisas do que o relacionamento com Deus. Vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do
que o ser. Uma sociedade que se prostra diante de
Mamom e se esquece do Deus vivo.
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Eduardo Seiti Teruiya
Fernando A. M. Cera

!

(5667-9222)
(3807-1909)

Líder de equipe: Rogerio Mangueira

31/05 - Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Dinho Iwamoto

01/06 - 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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