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Tema Para Liturgias 2021
VIVEMOS PARA GLORIFICAR SOMENTE A DEUS

“Porque dele, e por meio dele, e para ele 
são todas as coisas. A ele, pois, a glória 
eternamente amém” (Romanos 11.36)

Nossos Pastores

CULTO MATUTINO 

Liturgia baseada em João 1.14

TEMA: A GLÓRIA DE DEUS NOS É 
REVELADA EM JESUS CRISTO

1. GLÓRIA QUE SALVA
- Cantemos o hino: “Louvores sem � m” (NC 38)
- Oração de gratidão
- Leitura Bíblica Conjunta: Hebreus 1.1-4
- Cânticos espirituais

2. GLÓRIA QUE TRANSFORMA E 
SANTIFICA
- Mensagem

3. GLÓRIA QUE CONFORTA E 
ENCORAJA
- Cantemos o hino: “O Melhor Amigo” (NC 161)
- Ofertório
- Oração e Benção

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 E NOTURNO

Liturgia baseada em Lucas 13.17

TEMA: DEVEMOS NOS ALEGRAR POR 
TODOS OS FEITOS GLORIOSOS DE JESUS

1. O GLORIOSO FEITO DA SALVAÇÃO
- Cantemos o hino: “A Vida com Jesus” (NC 110)
- Leitura Bíblica Conjunta: 2 Coríntios 4.1-6

2. O GLORIOSO FEITO DA JUSTIFICAÇÃO
- Período em oração uns pelos outros
- Cânticos espirituais
- Ofertório

3. O GLORIOSO FEITO DA SANTIFICAÇÃO
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Ó vive em mim, Consolador”
- Oração e Benção
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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 Pagani; Anna Maria 
C. Marques Cera; Antonia Loiola: Arthur 
(� lho 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 
(� lha do Diác. Severino).

O� ciais
Presb. José Francisco Hintze Junior e família;
Diác. Wallace Alexandre Nascimento 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
JANELAS ABERTAS PARA O MUNDO
Rev. Hernandes Dias Lopes

Nós vivemos o tempo mais empolgante da história 
da humanidade. Nenhuma geração assistiu o que 
testemunhamos. Somos a geração da comunicação 
virtual, da internet, das redes sociais, do telefone celular, 
do avião supersônico, das viagens interplanetárias, da 
nanotecnologia. Temos mobilidade e celeridade. Temos 
janelas abertas para o mundo. Enquanto o mundo, 
posto no maligno, faz circular com a velocidade da luz 
suas mensagens de destruição, podemos, na mesma 
velocidade espalhar as boas novas do evangelho. Em 
virtude dessa singular oportunidade, propomos quatro 
atitudes:

Em primeiro lugar, precisamos usar essas ferramentas 
para proclamar ao mundo o evangelho da graça. Oh, 
que privilégio nós temos de pregar a tempo e a fora de 
tempo, aos ouvidos do mundo! As janelas são muitas, 
estão todas abertas e essas janelas desembocam em 
milhões de pessoas que estão ávidas ou necessitadas 
da única mensagem que pode lhes dar esperança. Não 
podemos reter essa mensagem apenas para nós. Não 
podemos reduzi-la apenas aos nossos templos. Não 
podemos calar nossa voz enquanto o mundo, a cada 
dia, despeja torrencialmente, mensagens que distorcem 
a verdade ou atacam-na frontalmente. As igrejas locais 
e cada um de seus membros precisam usar essas 
ferramentas não apenas para alavancar seus negócios de 
interesse particular, mas para espalhar as sementes da 
esperança.

Em segundo lugar, precisamos usar todas as tecnologias 
disponíveis e com excelência para que a mensagem do 
evangelho da graça chegue mais clara e mais rápida aos 
confi ns da terra. As igrejas locais precisam trabalhar 
com excelência na produção de conteúdo, na captação de 
som e imagem e, ao mesmo tempo, terem uma estrutura 
de qualidade para transmitir esse conteúdo com clareza 
e efi ciência. Investir em som de qualidade e em captação 
e transmissão da mensagem são compromissos básicos 
de toda igreja que compreende o tempo em que vive. 
Reduzir a mensagem apenas a quatro paredes é uma 

falta de mordomia com o tempo, com os recursos e com as 
possibilidades que Deus coloca diante de nós. Precisamos 
avançar. Não podemos pregar apenas em nossa Jerusalém, 
se concomitantemente podemos chegar aos confi ns da 
terra com a poderosa mensagem do evangelho.

Em terceiro lugar, precisamos estimular os crentes a 
usarem as redes sociais com um propósito santo e não 
misturando o precioso com o vil. Além da igreja local 
envidar todos os seus esforços para ter um canal de 
Youtube efi ciente, e usar todas as outras ferramentas para 
dar celeridade à mensagem, devemos ao mesmo tempo, 
estimular os crentes a consagrarem suas redes sociais para 
um uso santo, separando o precioso do vil, a fi m de que 
mais pessoas sejam alcançadas e impactadas com o poder 
do evangelho. Não devemos contribuir com a divulgação 
de mensagens falsas nem de mensagens que não edifi cam 
as pessoas. Precisamos nos unir para ganharmos esta 
geração nesta geração. Juntos somos mais fortes. Juntos 
podemos ir mais longe. Juntos cumpriremos com mais 
rapidez a grande comissão.

Em quarto lugar, precisamos nos acautelar para que 
as tecnologias disponíveis não nos desencorajem à 
imperativa necessidade de nos congregarmos na igreja 
local. Cresce espantosamente o número de desigrejados 
em nosso tempo. Muitos crentes, por decepção ou por 
descuido espiritual, pararam de congregar, fazendo uma 
transição da igreja real para uma igreja virtual. Bebericam 
em todas as fontes, escutam vários pastores e sentem-se 
desobrigados de frequentarem uma igreja. É mister alertar 
que uma brasa longe do braseiro apaga. Uma ovelha longe 
do rebanho é presa fácil dos predadores. Fazer parte de uma 
igreja comprometida com as Escrituras não é uma opção, 
mas um imperativo divino (Hb 10.25). Somos membros de 
um corpo. Pertencemos a uma família. Recebemos dons 
espirituais para serem exercitados para a edifi cação da 
igreja. Não somos autossufi cientes. Precisamos uns dos 
doutros.

Com essas considerações feitas, é tempo de agir!
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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

10/01 – Matutino
Reinaldo da Costa 3023-1520
Ricardo Machado Costa 2155-0942

10/01 – Vespertino
Salim Augusto Amed Ali 3868-2886
Siomar Joi 3712-1332

Junta Diaconal (diáconos, trainees. ME)
10/01 – Matutino 
Líder de equipe: Genésio Schiavinato Jr.

10/01 – Vespertino
Líder de equipe: Jessé Gomes

11/01 - Conexão com Deus
Líder de equipe: Oswaldo Cera      

Presidente JD: Rodrigo Gualano - 99996-5242
Vice-Presidente JD: Hélio Camarinho - 99634-5374

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

Siga no Instagram, Facebook e Youtube
@arivaldiascasimiro


