Junta Missionária de Pinheiros

Alexia; Anna Christina Pagani; Anna Maria
C. Marques Cera; Antonia Loiola: Arthur
(filho da Bianca); Célia Cavassi; Daniel
Nitrini Batista; Edisabete Moura; Emília
Alves Dias; Estelita Alcântara; Felicinda
M. Araújo; Heico Uehara; José Brás Irmão
(pai da Cátia Barcelos); Maria das Chagas;
Maria do Socorro (mãe da Clevia); Dona
Milu (mãe da Maria das Neves); Moisés
Albino; Pb. Raphael e Bertha de Cara;
Rosalina Marcellino; Sheila Macedo; Silvia
(filha do Diác. Severino); Uziel Gonçalves;
Pr. Robson.

Alvo da Oração: As Nações
Pedidos específicos:

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

/ippinheiros
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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).

Oficiais
Presb. Daniel de Alcântara e família;
Diác. Tiago Guimarães Verutti 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

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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CULTO MATUTINO

CULTO VESPERTINO

Liturgia baseada em João 14.27

Liturgia Baseada em Atos 10.36

TEMA: SOMENTE JESUS CRISTO LHE
DÁ PAZ
1. ELE É O SENHOR DA PAZ (2Ts 3.16)
- Oração de Gratidão
- Cantemos o hino: “A Velha História” (NC 227)
- Leitura Bíblica Alternada: Lucas 1.67-80
- Cânticos espirituais
2. ELE É O PREGADOR DA PAZ (Ef 2.17)
- Mensagem
3. ELE É O PRÍNCIPE DA PAZ (Is 9.6)
- Cantemos o hino: “Louvor Angelical” (NC 240)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- Oração e Bênção

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

CULTO VESPERTINO & NOTURNO

Agenda
Semanal
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- 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.

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

Dízimos
e Ofertas

Boletim Dominical

CULTO MATUTINO

Pedidos
de Oração

Enfermos

TEMA: ANUNCIAMOS O EVANGELHO DA
PAZ, POR MEIO DE JESUS CRISTO
1. PAZ AOS QUE CONFIAM EM DEUS (Is
26.3)
- Cantemos o hino: “Confio em Deus”
- Leitura Bíblica Conjunta: Isaías 25
- Oração de Gratidão
- Cânticos espirituais
2. PAZ AOS QUE RETORNAM A DEUS (Is
57.18-19)
- Recebimento de Novos Membros
3. PAZ AOS QUE OBEDECEM A DEUS (Lv
26.6)
- Mensagem
- Cantemos o hino: “O Céu com Cristo” (NC 102)
- 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

13/12 – Matutino

A BÍBLIA, A BIGORNA DE DEUS

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

Rev. Hernandes Dias Lopes
Um dos pilares do Cristianismo é que a Bíblia é a
Palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e
suﬁciente. Isso é cláusula pétrea. Não está aberto
à discussão. Obviamente, isso não signiﬁca que ao
longo dos séculos, essa verdade magna não tenha
sido alvo de acirrados debates e acintosos ataques.
Porém, a Bíblia tem sido a bigorna de Deus a
quebrar todos os martelos dos críticos. Falsos
eruditos e teologastros cheios de empáﬁa têm
se levantado para atacar a Bíblia, questionando
sua autoridade, pondo em dúvida sua inspiração
ou negando sua infalibilidade e suﬁciência.
Porém, por mais barulho que esses emissários da
apostasia possam fazer, suas tresloucadas ideias
caem no ralo do tempo, cobrem-se de poeira e a
Bíblia impávida prossegue sua marcha vitoriosa.
O Senhor Jesus foi enfático, dizendo que passará
o céu e a terra, mas a Palavra não vai passar. A
Escritura não pode falhar. Ela é eterna. Jamais
ﬁca obsoleta ou ultrapassada. Não precisa de
revisão nem de atualização. Os tempos não a
julgam, mas são julgados por ela. Os homens não
têm autoridade para mudá-la nem a igreja pode
adequá-la ao seu tempo para camuﬂar a verdade
ou acoitar os pecadores não arrependidos. Três
fatos devem ser destacados no trato dessa matéria.
Em primeiro lugar, a Bíblia não carece de
atualização. A Bíblia não é palavra de homem,
mas a Palavra de Deus. Seu conteúdo não tem erro.
Sua mensagem não tem engano. Suas profecias
são infalíveis. A Palavra de Deus nunca ﬁca velha,
pois é eterna. Embora a revelação foi progressiva,
hoje a Bíblia tem uma capa ulterior. Nada pode
ser acrescentado a ela nem dela nada pode ser
retirado. Sua mensagem não é apenas um corolário
de preceitos morais para uma determinada
cultura. Ela não se curva aos costumes de um
povo nem às tendências de um tempo. Ela julga
todas as culturas, normatiza todos os princípios
e confronta todos os pecados. Ninguém escapa
ao seu escrutínio. Sua mensagem é viva e atual. É
poderosa e oportuna. É imperativa e inegociável.
Em segundo lugar, a Bíblia não carece de
chancela humana para ser suﬁ ciente. Enganam-
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Junta Diaconal
(diáconos, trainees. ME)
13/12 – Matutino

Presbíteros

Palavra Pastoral

se aqueles que dizem que a Bíblia não é suﬁciente.
Laboram em erro aqueles que dizem que seus textos
precisam ser ressigniﬁcados para falar às novas
gerações. A Palavra de Deus não é um texto morto.
A Escritura não pode ser interpretada de forma
inclusiva para acolher pecadores impenitentes.
A Palavra de Deus não pode aprovar os pecados
de gênero ou quaisquer outros pecados que ela
condena só para agradar os interesses daqueles
que, por não se sujeitarem à verdade, querem
permanecer nos seus pecados. A Bíblia é suﬁciente
para tratar de doutrina e ética, de credo e conduta,
de fé e prática. Não são os homens nem os concílios
eclesiásticos que podem dar à Palavra de Deus
a chancela de suﬁciência. Ela é suﬁciente em si
mesma. Ela tem vida em si mesma. Ela é inspirada,
inerrante, infalível e suﬁciente.
Em terceiro lugar, a Bíblia não está sujeita à
cultura, ela julga todas as culturas. A Bíblia
não é um livro temporal. Não é nova nem velha.
Ela é eterna. Ela jamais ﬁca desatualizada. Sua
mensagem não pode ser relativizada para atender
as tendências antropológicas e sociológicas do
momento. O mundo está em constante mudança.
A sociedade corrompe-se a passos galopantes. A
inversão de valores é notória em todos os setores
da sociedade. O que era errado ontem é aplaudido
hoje. Porém, a Bíblia não se curva à essa realidade.
Ela continua sendo luz na escuridão. Ela continua
sendo nossa única regra de fé e prática. Ela não é
julgada pela cultura, mas julga a todas as culturas.
Não é o papa nem a igreja que valida essa ou aquela
doutrina ou comportamento. Não é o pastor nem
qualquer concílio que pode reinterpretar a Bíblia
para aprovar o que a Escritura condena. Não é a
igreja que está acima da Escritura, mas é a Escritura
que orienta a igreja.
O ruído contra a suﬁciência das Escrituras pode vir
da literatura, da imprensa, dos parlamentos, das
cortes, da mídia, dos púlpitos, mas a Palavra de
Deus continuará imperturbável. Nem um i ou um
til passará. Ela continuará sendo a bigorna de Deus
que quebrará todos os martelos dos críticos.
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Escalas

13/12 – Vespertino

Líder de equipe: Rogério Mangueira
14/12 – Conexão com Deus

13/12 – Vespertino

Milton Flávio Moura
Reinaldo da Costa

Líder de equipe: Jessé Gomes

3644-3679
3023-1520

Líder de equipe: Oswaldo Cera
Presidente JD: Oswaldo Cera - 99514-9771
Vice-Presidente JD: Jessé Gomes - 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

!

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
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