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. Luiz Fernando Martins de Mello e família;
Diác. João Daniel Barbosa Ganev e família.

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)

TEMA: A SEGURANÇA DA SALVAÇÃO
QUE TEMOS EM JESUS
1. DEUS É POR NÓS E CRISTO MORREU
POR NÓS (VV.31-32)

- Cantemos o hino: “Grata Memória” (NC 64)
- Leitura Bíblica Alternada: Romanos 5.1-11
- Oração
- Cânticos espirituais

2. DEUS NOS JUSTIFICOU E CRISTO
INTERCEDE POR NÓS (VV.33-34)

- Mensagem

3. DEUS NOS AMA E SOMOS MAIS QUE
VENCEDORES (VV.35-39)

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
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- Cantemos o hino: “Vida Vitoriosa” (NC 392)
- Ofertório
- Oração e Bênção

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

Liturgia Baseada em Romanos 5.1

CULTO VESPERTINO & NOTURNO

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

CULTO MATUTINO

Liturgia baseada em Romanos 8.31-39

TEMA: A GRANDE OBRA DE DEUS É
JUSTIFICAR PECADORES
1. ELE JUSTIFICA GRACIOSAMENTE

- Oração de Gratidão
- Cantemos o hino: “Maravilhosa Graça”

2. ELE JUSTIFICA EM JESUS CRISTO

- Leitura Bíblica Conjunta: 1 João 1.5-2.2
- Período em oração de confissão e intercessão
- Cânticos espirituais
3. ELE JUSTIFICA PELA FÉ

- Mensagem

4. ELE JUSTIFICA AQUELE QUE SE
RECONHECE PECADOR

- Cantemos o hino: “Louvor ao Redentor” (NC 99)
- 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

Palavra Pastoral
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TRÊS LIÇOES DA PANDEMIA

Francimar C. Santos
José Fº Hintze Jr.

Rev. Hernandes Dias Lopes

O mundo foi abalado pela pandemia do novo
coronavírus. Praticamente todas as nações
do mundo foram atingidas. O COVID-19
trouxe em sua bagagem um grave problema de
saúde pública ao mesmo tempo que provocou
um verdadeiro terremoto na economia
mundial. A recessão econômica trará em sua
esteira desdobramentos medonhos para as
nações, gerando milhões de desempregos e
convulsão social. As nações estão perplexas.
Os homens estão aflitos. Já são mais de 600
mil pessoas ceifadas em todo o mundo (dados
de 22/07/2020). A despeito dos esforços
conjugados das nações do mundo, ainda não
temos uma solução pronta nem eficaz para
debelar esse mal. Esse fato enseja-nos três lições
solenes:
Em primeiro lugar, o poder econômico não
é capaz de resolver os maiores dramas da
humanidade. As principais nações atingidas
por essa pandemia até o momento são as
nações mais ricas do mundo. Essas nações
têm robustos orçamentos e têm usado somas
astronômicas para socorrer o seu povo.
Inobstante esses alentados investimentos,
milhares de pessoas estão sendo ceifadas todos
os dias, carecendo daquilo que é gratuito e
nada custa ao homem, o ar para encher os
seus pulmões. O vírus COVID-19, como
um arauto solene, trombeteia aos ouvidos das
nações, que o dinheiro, por mais volumoso,
não tem solução para sanar todos os males que
afligem a humanidade.
Em segundo lugar, o poder científico não é
capaz de trazer cura para todas as doenças que
afligem a humanidade. Vivemos no período
mais fascinante da história. A ciência tem se
multiplicado. O avanço científico tem sido
notório em todas as áreas. A medicina avançou

Junta Diaconal
(diáconos, trainees. ME)
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Presbíteros

sobremodo, com descobertas importantíssimas
de vacinas, remédios e capacidade diagnóstica.
Vivemos na antessala dos milagres da ciência.
Cientistas de grande envergadura têm trazido
à baila novas técnicas de tratamento e novas
intervenções cirúrgicas, que têm dado ao homem
maior expectativa de vida e melhor qualidade
de vida. Tanto a medicina preventiva quanto a
interventiva são evidências incontestáveis dessas
conquistas. Porém, a despeito de todos esses
avanços, a ciência ainda não é uma luz capaz de
iluminar todos os labirintos dessa pandemia que
colocou as nações de cócoras. O poder da ciência
ainda não tem resposta rápida nem eficaz para o
enfrentamento dessa crise.
Em terceiro lugar, o poder político não é capaz
de administrar com eficiência essa pandemia
que assola as nações. Os líderes mais influentes
do mundo, mesmo os presidentes e ministros das
nações mais ricas e opulentas do planeta, apesar
de reunirem todos os seus esforços e usarem
todos os seus recursos, não têm conseguido dar
uma resposta eficaz para vencer essa pandemia.
A Organização Mundial de Saúde, mesmo
envidando todos os seus esforços, não consegue
sanar esse mal nem sequer acalmar os corações
aflitos, apontando para uma solução eficaz à
vista. Da mesma forma que o dinheiro e a ciência
são impotentes, o poder político também o é.
Diante do exposto, fica aqui uma conclusão
óbvia: os recursos da terra são colunas frágeis
demais para manter a humanidade de pé. Os
recursos dos homens são insuficientes para
erradicar os males que afligem as nações. É
necessário nessa hora reconhecer que precisamos
de Deus. Só Dele pode vir o nosso socorro. Só
Ele é o nosso refúgio de geração em geração. É
tempo de Brasil e das outras nações voltarem
seus olhos para Deus.

5667-9222
3807-1909

26/07 – Vespertino

Lourenço Roediger Jr. 3297-5220
Luiz Fernando M. Mello 99384-4271

Escalas

!
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26/07 – Vespertino

Líder de equipe: Oswaldo Cera

27/07 – 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

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
Orientação
Ginecologia
Jurídica
Pediatria
Reumatologia

Para marcar consultas e
colaborar

Entre em contato pelo WhatsApp
do ambulatório (11) 98354-0266

Siga-nos nas redes sociais oficiais: @ippinheiros
Acompanhe a IPP TV, uma web tv missionária,
24 horas no YouTube. Acesse o nosso canal e
conheça um conteúdo cristão de qualidade:
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Líder de equipe: Dinho Iwamoto
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youtube.com/ippinheiros/live
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