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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

CULTO MATUTINO 

Liturgia baseada em Hebreus 9:10

TEMA: CHEGOU O TEMPO OPORTUNO 
DE REFORMA

1. REFORMEMOS A NOSSA ADORAÇÃO
- Cantemos o hino: “Um hino ao Senhor” (NC 27)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmo 100
- Oração 
- Cânticos espirituais

2. REFORMEMOS A NOSSA CONDUTA
- Mensagem

3. REFORMEMOS O NOSSO 
COMPROMISSO
- Cantemos o hino: “Testemunho” (NC 386)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- 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

CULTO VESPERTINO 

Liturgia baseada em Habacuque 3:2

TEMA: AVIVA A TUA IGREJA, Ó 
SENHOR!

1. AVIVA PELO PODER DO ESPÍRITO 
SANTO
- Cantemos os hinos: “Oh, Vive em mim, 
Consolador”  e “Eu não posso fugir do teu Espírito” 
- Leitura Bíblica Conjunta: Atos 1.12-14 e 4.24
- Cânticos Espirituais
- Ofertório / Oração

2. AVIVA ATRAVÉS DA ORAÇÃO 
PERSISTENTE
- Período em oração

3. AVIVA PELA PREGAÇÃO E 
OBEDIÊNCIA A BÍBLIA
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Dedicação Pessoal” (NC 225)
- Declaração de identidade
- 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. Marcos Vinicius Povoa Coelho 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  
08h00 - Culto Matutino (presencial)
09h40 - Escola Bíblica (online) 
11h00 - Culto Matutino (presencial)
16h00 - Culto Vespertino (presencial)
17h40 - Escola Bíblica (online)
19h00 - Culto Noturno (presencial)

Em função da pandemia do Covid-19, as 
demais programações continuarão sendo 
transmitidas pelos canais digitais e à 
distância e por tempo indeterminado .

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

SEGUNDA-FEIRA
20h00 - Conexão com Deus (presencial)



Escalas

Palavra Pastoral
PRECISAMOS DE UM AVIVAMENTO
Rev. Arival Dias Casimiro

“Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos...” 
(Habacuque 3.2).

Nós, que vivemos os bastidores de uma igreja local, 
pastoreando o rebanho de Cristo, observamos um 
preocupante paradoxo: mesmo havendo declínio 
espiritual há o crescimento numérico na igreja. As igrejas 
estão cheias, mas as pessoas estão vazias da Palavra, 
do compromisso da obediência e do contentamento do 
Espirito. Paul E. G. Cook afi rma: “O declínio espiritual 
nem sempre é refl etido numericamente; ele consiste 
numa retirada da vida espiritual verdadeira da Igreja 
e pode até mesmo acontecer em tempos de aumento 
numérico”.

A solução para tal situação é o avivamento espiritual. 
Precisamos urgentemente de um avivamento! Esse 
será produzido por Deus, mas deverá ser buscado pela 
igreja, através da oração. Maurice Roberts diz: “A oração 
suprema, que a Igreja precisa em nosso mundo, deve ser 
por reavivamento”. 

O que é um Avivamento - Avivamento ou reavivamento 
pode ser descrito de diversas maneiras. “Avivamento 
é aquela estranha e soberana obra de Deus na qual Ele 
visita o seu próprio povo, restaurando-o, reanimando-o 
e libertando-o para receber a plenitude de sua bênção” 
(Stephen Olford). “Avivamento é um abundante 
derramamento do Espirito de Deus sobre o seu povo, 
renovando-o e despertando-o de sua preguiça espiritual 
e desobediência, levando-o a preocupar-se com o pecado, 
a santidade de vida e a glória de Deus. O resultado é que 
um grande número de pessoas fora da igreja e descrentes 
é trazido a Cristo e a sua igreja. No reavivamento, Deus 
dá uma nova saúde espiritual aos já crentes e nova vida 
aos mortos” (David Eby). “Um avivamento fi ca marcado 
pela vitória do Espirito sobre a carne” (Russel Shedd). Em 
síntese, afi rmamos que o avivamento é uma atividade 
espiritual realizada por Deus, na vida do seu povo, por 
meio da ação poderosa do Espirito Santo. O objetivo do 
avivamento é a revitalização espiritual da sua igreja.

Motivos para orar por Avivamento - Quando olhamos 
para a nossa vida espiritual e para situação espiritual da 
Igreja hoje, podemos relacionar alguns motivos que nos 
impulsionam a orar por avivamento:

- Quando a leitura bíblica e o compromisso com a Palavra 
são desprezados;

- Quando a oração deixa de ser vital para o cristão;

- Quando a santifi cação é desprezada pelo cristão;

- Quando o lazer e o trabalho prejudicam a piedade;

- Quando o pecado é cometido sem incomodar a 
consciência;

- Quando não existe adoração em espirito e verdade;

- Quando não há compromisso com a obra de Deus;

- Quando há mau testemunho por parte dos crentes;

- Quando não há líderes comprometidos;

- Quando não há conversões na Igreja;

- Quando não existe unidade na Igreja;

- Quando faltam visão e ação missionária.

Peça a Deus um Avivamento - Devemos orar pedindo a 
Deus um avivamento espiritual. A base para tal pedido 
encontra-se na Bíblia: “E se o meu povo, que se chama pelo 
meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se 
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos 
céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra” 
(2Cr 7.14); “Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, 
e faze cessar a tua ira de sobre nós. Acaso estarás sempre 
irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? 
Não tornarás a vivifi car-nos, para que o teu povo se alegre 
em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-
nos a tua salvação” (Sl 85.4-7); “Porque eu bem sei os 
pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; 
Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fi m 
que desejais. Então me invocarei, passareis a orar a mim, 
e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me 
buscardes com todo o vosso coração” (Jr. 29.11-13; 33.3); 
“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas 
grandes e fi rmes que não sabes” (Lucas 11.9-13).

Meus irmãos, quando Deus vai enviar um avivamento, 
primeiramente. Ele envia seu Espirito de súplica e 
intercessão. Vamos orar objetiva e incessantemente pelo 
avivamento.
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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) 98354-0266

Serviços de apoio 
temporariamente suspensos
Cardiologia
Clínica Geral
Gastroenterologia
Ginecologia
Pediatria
Reumatologia

Nutrição 
Psicologia
Psicopedagogia
Orientação
Jurídica

Presbíteros

27/09 – Matutino
Daniel de Alcântara  5821-2389
Eduardo Seiti Teruiya 3719-1361

27/09 – Vespertino
Fernando A. M. Cera 3741-0484
Francimar C. Santos 5667-9222

Junta Diaconal
(diáconos, trainees. ME)
27/09 – Matutino 
Líder de equipe: Jessé Gomes
27/09 – Vespertino
Líder de equipe: Rogério Mangueira
28/09 – Conexão com Deus 
Líder de equipe: Rodrigo Gualano                   
Presidente JD: Oswaldo Cera - (11) 99514-9771 
Vice-Presidente JD: Jessé Gomes - (11) 98466-3117

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


