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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 45.17
TEMA: DEUS SALVA O SEU POVO

1. COM SALVAÇÃO PODEROSA
- Cantemos o hino: “Grande Redenção” (NC 45)
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 96
- Oração de louvor
- Cânticos espirituais

2. COM SALVAÇÃO HONROSA
- Mensagem

3. COM SALVAÇÃO ETERNA
- Cantemos o hino: “A Chamada Final” (NC 297)
- 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 Atos 16.34
TEMA: CRER EM DEUS PRODUZ GRANDE 
ALEGRIA

1. ALEGRIA DA SALVAÇÃO
- Cantemos o hino: “Exaltação e Louvor” (NC 39)
- Oração
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 98
- Cânticos espirituais

2. ALEGRIA DA CONVERSÃO
- Leitura Bíblica: Isaías 12.2-6
- Cantemos o hino: “Dia Feliz” (NC 339)

3. ALEGRIA DE TESTEMUNHAR 
- Mensagem

4. ALEGRIA DE SERVIR 
- Cantemos o hino: “Vaso de Benção” (NC 221)
- Ofertório 
- 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 (� lho 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 (� lha do Diác. 
Severino); Uziel Gonçalves.

O� ciais
Presb. Fernando Augusto Marques Cera e família; 
Diác. Hélio Camarinho 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 especí� cos: 
- 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 glori� cado 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!



Escalas

Palavra Pastoral
VIVA MAIS CONTENTE
Rev. Arival Dias Casimiro

Filipenses 4.10-20. Sêneca disse: “Feliz é o 
homem que, em quaisquer circunstâncias em que 
se encontre, sente-se contente”. Sabemos, porém, 
que na prática, o contentamento é algo difícil e 
raro entre as pessoas. Gostamos de murmurar e 
reclamar de Deus, das pessoas e das circunstâncias. 
Estamos sempre insatisfeitos e prontos a reclamar. 
Murmurar é contrário ao contentamento. Sobre a 
murmuração, a Bíblia ensina: (1) A murmuração 
é pecado. Deus abomina a murmuração e sempre 
castiga os murmuradores (Nm 11.1; 14.26-29; 
1Co 10.9-10; Jd 14-16). A murmuração esconde o 
pecado da rebelião e da incredulidade. Murmurar 
é duvidar do caráter de Deus. (2) A murmuração é 
prejudicial ao murmurador. A murmuração é uma 
doença da alma, altamente contagiosa e prejudicial 
à saúde daqueles que a praticam (Nm 16.20-40).

Assuma o compromisso de viver mais contente 
e satisfeito. Paulo apresenta-se no texto como 
alguém que havia aprendido a arte e a obediência 
do contentamento. Seguindo o exemplo de Paulo, 
destacamos algumas atitudes que revelam o seu 
contentamento:

Seja uma pessoa agradecida. Primeiro esteja 
satisfeito e agradeça a Deus por aquilo que você 
tem recebido, pouco ou muito (1Tm 6.5-8). Paulo 
escreveu aos Filipenses para agradecer pelas ofertas 
que os irmãos lhe enviaram por intermédio de 
Epafrodito (Fp 4.18). Contentamento sempre 
gera gratidão assim como murmuração produz 
reclamação. Meu irmão, contente-se com pouco, 
fuja do supérfl uo e do desnecessário. Aprenda a ser 
grato Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade 
de Deus em Cristo Jesus para convosco (1Ts 5.18).

Seja um dependente de Deus. Segundo, creia e 
dependa da providência de Deus, pois Ele controla 
todas as circunstâncias e conhece cada uma de suas 
necessidades. Observe que Paulo fala do cuidado 
dos irmãos de Filipos para com ele, destacando 
que no tempo certo, as ofertas chegaram (Fp 4.10, 
18). Deus está no controle de todas as coisas. No 
tempo certo, as coisas acontecem e a benção chega. 
Dependa do Senhor, busque-o como prioridade da 
sua vida, e todas as coisas lhe serão acrescentadas 
(Mt 6.33).

Separe o seu coração das coisas. Terceiro, 
separe a sua satisfação interior das coisas que 
acontecem com você. É possível viver contente 
independente das circunstâncias (Hb 13.5-6). 
Lembre-se que a verdadeira satisfação não está 

naquilo que você tem ou não tem. Precisamos estar 
acima das coisas e das circunstâncias. Não ponha o 
seu coração nas coisas materiais. Paulo declara aos 
Filipenses que o seu interesse por eles não era pelos 
seus bens materiais ou ofertas, mas o que realmente 
me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito 
(Fp 4.17). Paulo não era movido pela avareza ou pelo 
desejo de lucro material.

Receba de Deus a força para o contentamento. 
Quarto, viva contente, pois Deus lhe dará forças para 
suportar qualquer situação – Tudo posso naquele 
que me fortalece (Fp 4.13). Com o poder que vem 
de Deus, você enfrenta qualquer situação, saúde ou 
doença, honra ou humilhação, riqueza ou pobreza, 
aceitação ou rejeição. Tudo posso com a ajuda de 
Deus.

Seja uma pessoa generosa. Quinto, o 
contentamento é experimentado quando nos 
preocupamos com o bem estar dos outros, 
principalmente, com a vida dos missionários e 
plantadores de igrejas. E sabeis também vós, ó 
Filipenses, que, no inicio do evangelho, quando parti 
da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo 
no tocante a dar e receber, senão, unicamente vós 
outros (Fp 4.15). Das igrejas que Paulo fundou 
somente a de Filipos se associou com ele, quanto ao 
suprimento de suas necessidades.

Dar, compartilhar, assistir ao necessitado é essencial 
para o contentamento. As nossas ofertas e doações 
são como um aroma suave, sacrifício aceitável e 
agradável a Deus (Fp 4.18; Lv 1.9, 13 e 17; 2Co 
2.15,16 e Hb 11.4). Ofertar é cultuar a Deus. 

Paulo encerra dizendo: E o meu Deus, segundo a 
sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, 
cada uma de vossas necessidades. (Fp 4.19). Ele 
declara que todo aquele que dá com sacrifício para 
os outros será suprido pelo Senhor.

Paulo usa a expressão meu Deus para indicar que 
ele o conhecia muito bem (2Tm 4.17). Ele sabia ou 
conhecia de forma prática ao Deus que servia e que 
Deus supriria cada uma ou todas as necessidades 
dos Filipenses. Observe que ele fala de necessidades 
e não de desejos, prazeres ou vontade (Sl 37.25; 
Tg 4.13). O suprimento será de acordo com o Seu 
poder de suprir – segundo a sua riqueza em glória 
– isto é, proporcional aos infi nitos recursos de Deus; 
e será por meio de Jesus Cristo – há de suprir, em 
Cristo Jesus – isto é, por causa dos méritos de Cristo 
(Rm 8.31-32).
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Presbíteros

28/06 - Matutino
José Fº Hintze Jr. 3807-1909
Lourenço Roediger Jr. 3297-5220

28/06 - Vespertino e Noturno
Luiz Fernando Mello 99384-4271
Milton Flávio Moura 3644-3679 

Junta Diaconal
(diáconos, trainees. ME)
28/06 - Matutino
Líder de equipe: Genésio Schiavinato Jr.
28/06 - Vespertino e Noturno
Líder de equipe: Jessé Gomes
29/06 - Conexão com Deus
Líder de equipe: Rodrigo Gualano                     
Presidente JD: Oswaldo Cera - 99514-9771 
Vice-Presidente JD: 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 o� ciais: @ippinheiros

Acima desse valor enviar 
comprovante para secretaria com 
identi� cação:
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


