Pedidos
de Oração

Enfermos

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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Vivendo o que cremos.
“Porque esta palavra não é para
vós outros coisa vã; antes, é a
vossa vida”. (Dt 32.47).

Oficiais

Presb. José Francisco Hintze Junior e família;
Diác. Jessé Gomes da Silva Filho e família.

Liturgia baseada em Isaías 45.17

Liturgia Baseada em Isaías 37.35

Dízimos
e Ofertas
Agenda
Semanal

INSCREVA-SE NOS
CULTOS PRESENCIAIS:
ippinheiros.org.br/cultos

/ippinheiros
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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
08h00 - Culto Matutino (presencial)
09h40 - Escola Bíblica (online)
11h00 - Culto Matutino (presencial)
16h00 - Culto Vespertino (presencial)
17h40 - Escola Bíblica (online)
19h00 - Culto Noturno (presencial)

SEGUNDA-FEIRA
20h00 - Conexão com Deus (presencial)
Em função da pandemia do Covid-19, as
demais programações continuarão sendo
transmitidas pelos canais digitais e à
distância e por tempo indeterminado .

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
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TEMA: DEUS DEFENDE E SALVA O SEU
POVO DE INIMIGOS PODEROSOS

1. COM SALVAÇÃO PODEROSA

- Cantemos o hino: “Amor que Vence” (NC 88)
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 96
- Oração de louvor
- Cânticos espirituais
2. COM SALVAÇÃO HONROSA

- Mensagem

3. COM SALVAÇÃO ETERNA

- Cantemos o hino: “Hoje Sou Feliz”
- Ofertório
- Oração e Bênção

Acompanhe a IPP TV, uma web tv
missionária, 24 horas no YouTube.
Acesse o nosso canal e conheça um
conteúdo cristão de qualidade!
youtube.com/ippinheiros/live

Nossos Pastores
Rev. Arival Dias
Casimiro
Pastor Titular
(11) 99355.2321

CULTO VESPERTINO & NOTURNO

Preferencialmente utilize o novo site acima.
Porém, nossas contas seguem à disposição!

CULTO MATUTINO

TEMA: DEUS SALVA O SEU POVO

1. DEUS SALVA POR AMOR DO SEU
NOME

- Oração de Adoração
- Cantemos o hino: “Louvores sem Fim” (NC 38)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 113
- Cânticos espirituais
2. DEUS SALVA POR FIDELIDADE A SUA
ALIANÇA

- Mensagem

3. DEUS SALVA PELO PRAZER DA SUA
MISERICÓRDIA

- Cantemos o hino: “Amor que Vence” (NC 260)
- 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

Junta Diaconal
(diáconos, trainees. ME)

Palavra Pastoral

OS ÍDOLOS DO MUNDO
TÊM OS PÉS DE BARRO

12/07 - Matutino

Rev. Hernandes Dias Lopes
O título desta pastoral foi extraído do livro de Daniel,
capítulo 2. Nabucodonosor sonhou com uma
imagem cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços
eram de prata. O ventre e os quadris de bronze e
as pernas e os pés de ferro e barro. Uma pedra não
lavrada por mãos, tocou nos pés dessa estátua e ela
toda virou pó. Essa estátua representava os quatro
grandes impérios mundiais: o império Babilônico
(a cabeça de ouro); o império Medo-Persa (peito
e braços de prata); o império Greco-Macedônio (o
ventre os quadris de bronze); e o império Romano
(as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em
parte de barro). A pedra não lavrada por mãos que
transforma a estátua em pó representa o Reino de
Cristo.
A descrição feita por Daniel aponta para a verdade
solene de que os poderes e os ídolos do mundo têm os
pés de barro e eles não podem prevalecer. Os reinos
do mundo vão cair e todos os reinos do mundo serão
do Senhor e do seu Cristo. Nesses dias em que as
nações estão sendo assoladas pela pandemia do
COVID-19, concluímos que os grandes ídolos deste
mundo têm os pés de barro. Quais são esses ídolos?
Em primeiro lugar, o poder econômico. O
dinheiro é o grande ídolo de nossa geração. É o ídolo
mais adorado no mundo. Os homens conﬁam em
seu dinheiro. Matam e morrem por ele. Sacriﬁcam
a vida, a família e a alma no altar de Mamom. O
amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa
pandemia, o dinheiro demonstrou ser um ídolo com
os pés de barro. Ele não pode evitar a pandemia nem
debelá-la.
Em segundo lugar, o poder cientíﬁco. A ciência
tem alcançado o pináculo de suas conquistas
neste século. Vivemos no reino milagroso do
avanço da ciência. Porém, apesar de suas vitórias
extraordinárias, ela também não pôde trazer uma
solução rápida e eﬁcaz para esse mal que assola as
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nações, ceifando milhares de vidas e provocando uma
das maiores recessões econômicas dos últimos tempos.
A ciência não é a luz que vinda ao mundo ilumina a
todo o homem. Ela não tem todas as respostas. Seus pés
são também pés de barro.
Em terceiro lugar, o poder político. Os homens,
cheios de empáﬁa, e com muito poder nas mãos,
jactam-se de sua inﬂuência e de seu poder político. Reis,
presidentes, ministros, governadores, prefeitos, sentemse onipotentes com a caneta nas mãos. Porém, aqueles
que se assentam nos tronos da terra são vulneráveis,
dependentes e mortais. Todos têm os pés de barro. Os
palácios, os parlamentos e as cortes, no exercício de seu
poder, demonstraram-se absolutamente impotentes
para lidar com este vírus, que ao espalhar-se pelos
rincões do mundo, botou as nações, inclusive as mais
poderosas, de cócoras, completamente fragilizadas. O
poder político não é autossuﬁciente nem eﬁcazmente
suﬁciente para socorrer o povo aﬂito.
Em quarto lugar, o poder tecnológico. A tecnologia
alcançou as alturas excelsas, de esplêndidas conquistas.
Somos a geração das viagens interplanetárias, da
cibernética, da celeridade nos deslocamentos, da
comunicação virtual, do mundo sem fronteiras. Temos
janelas abertas para o mundo e todo o cosmos parece
que está ao alcance do nosso toque. Porém, a tecnologia
com todo o seu avanço revelou-se incapaz de trazer
uma solução rápida e eﬁcaz para erradicar esse mal
que ceifa a vida de uns e transtorna a vida de outros.
A conclusão inevitável é que o homem, com todo o seu
saber, com todo o seu poder cientíﬁco, econômico e
tecnológico é incapaz, frágil e dependente. O homem
tem os pés de barro. Seus ídolos mais estimados têm
os pés de barro. Seus ícones prediletos têm os pés de
barro. Eles são pequenos demais e impotentes demais
para nos socorrer. Precisamos de um socorro que vem
do alto, do Redentor que vem do alto, do seu reino
eterno que jamais se abalará!
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Escalas

13/07 - Conexão com Deus

Líder de equipe: Oswaldo Cera

Líder de equipe: Rodrigo Gualano

12/07 - Vespertino e Noturno

Presidente JD: Oswaldo Cera - 99514-9771
Vice-Presidente JD: Jessé Gomes - 98466-3117

Líder de equipe: Genésio Schiavinato Jr.

!

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) 98354-0266

Siga-nos nas redes sociais oficiais: @ippinheiros
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