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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 Isaías 42.12

TEMA: ORDENADOS A HONRAR E 
GLORIFICAR A DEUS

1. PORQUE ELE NOS SALVA
- Cantemos o hino: “Grande Redenção” (NC 45)
- Leitura Bíblica Conjunta: 2Coríntios 5.14-21
- Oração de louvor
- Cânticos espirituais

2. PORQUE ELE NOS GUIA
- Mensagem

3. PORQUE ELE NOS FORTALECE
- Cantemos o hino: “Refúgio Verdadeiro” (NC 145)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- 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 no Salmos 22.23

TEMA: VAMOS TODOS GLORIFICAR AO 
NOSSO DEUS

1. POR CAUSA DA SUA FIDELIDADE
- Cantemos o hino: “O Deus Fiel” (NC 32)
- Leitura Bíblica Conjunta: Lamentações 3.21-26

2. POR CAUSA DA SUA MISERICÓRDIA
- Período em oração
- Cânticos espirituais
- Mensagem

3. POR CAUSA DOS SEUS LIVRAMENTOS
- Cantemos o hino: “O Socorro do Crente” (NC 139)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- 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; 
Claudinei Cortiñas; 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; 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. Luiz Fernando Martins de Mello e família;
Diác. Alberto Gonçalves Neto 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
UM MUNDO EM CONVULSÃO
Rev. Hernandes Dias Lopes

O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias, os tempos 
seriam difíceis (2Tm 3.1). A palavra “difíceis” é a 
mesma usada para descrever o furioso endemoninhado 
de Gadara. O mundo está em convulsão. Há uma 
inquietação global. Há um desassossego entre as 
nações. Uma horda de “gafanhotos” sai do abismo para 
atormentar os homens (Ap 9.1-11). Essa angústia entre as 
nações pode ser vista nos seguintes fatos:

Em primeiro lugar, uma pandemia global. O ano 2020 
fi cará nos anais da história como um tempo em que o 
mundo parou por causa de um vírus. As colunas de 
sustentação da sociedade fi caram abaladas. Os poderes 
econômicos, políticos e científi cos não tiveram uma 
resposta rápida e efi caz para sanar esse mal que ceifou 
mais de um milhão de pessoas em todo o mundo. Países 
ricos e pobres enfrentaram a carranca da crise. A morte 
visitou palácios e choupanas, ricos e pobres, doutos 
e analfabetos, jovens e velhos, crentes e ateus. Bastou 
um vírus para jogar por terra toda a soberba humana e 
colocar de cócoras os poderosos. Hoje, vivemos a corrida 
na busca de uma vacina efi caz para erradicar esse mal. 
Porém, os temores teimam em assustar a todos, pois não 
se tem certeza da plena efi cácia desses imunizantes.

Em segundo lugar, uma inversão de valores. A 
sociedade hodierna não apenas tolera o mal, mas 
promove-o. Não se trata apenas de acomodação à uma 
ética fl ácida e situacional, mas o que se vê é uma inversão 
de valores. A sociedade aplaude o que deveria reprovar 
e reprova o que se deveria promover. Chamam luz de 
trevas e trevas e luz. Um exemplo dessa inversão de 
valores foi a aprovação da lei do aborto, recentemente 
na Argentina. Multidões foram às ruas comemorar a 
cultura da morte. A sociedade que, hipocritamente, fala 
em direitos humanos, luta bravamente para defender 
ovos de tartaruga, mas sem qualquer pudor, drapeja 
suas bandeiras celebrando a morte de seres humanos 
privados do mais sagrado de todos os direitos, o direito à 
vida. Aborto é assassinato com requinte de crueldade. É 
transformar o sacrário do ventre materno num patíbulo 
de tortura. É arrancar do ventre um ser humano, criado 
à imagem e semelhança de Deus, como se fosse uma 

verruga pestilenta. Ah, o sangue dos inocentes clama aos 
céus!

Em terceiro lugar, uma marcha rumo ao ateísmo cultural.
A sociedade contemporânea, em nome do Estado laico, quer 
estabelecer um Estado ateu. Os valores cristãos estão sendo 
tripudiados. Os símbolos cristãos estão sendo eliminados. 
Os princípios judaico-cristãos estão sendo perseguidos. 
O conceito de família, conforme instituída por Deus, está 
sendo atacada com rigor desmesurado. A intolerância com 
a fé cristã é notória. Uma onda de Cristofobia percorre o 
mundo. Cristãos estão sendo perseguidos em todo o mundo 
e em todos os níveis. A intolerância com a fé cristã é vista 
até mesmo nos países chamados cristãos. Essa intolerância, 
não raro, é notada nos palácios, nos parlamentos, nas 
cortes, na grande mídia, no teatro e na literatura.   

Em quarto lugar, uma radicalização política intolerante.
O mundo caminha para uma radicalização intolerante. 
Estamos perdendo a capacidade de dialogar com os 
diferentes e respeitar opiniões diversas das nossas. Até 
mesmo a maior democracia do mundo fl erta com uma 
espécie de guerra civil. O idealismo da política está se 
desfi gurando. Usa-se o poder para manipular. Compra-
se apoio político para se perpetuar no poder. Expedientes 
heterodoxos e nada republicanos são usados para auferir 
vantagens pessoais. Populismo e ditadura são o sonho de 
consumo de líderes que amam a si mesmos e o poder em 
vez de amar o povo para servi-lo.

Em quinto lugar, uma apostasia galopante. Não é apenas 
o mundo que está em convulsão, a igreja, também, em 
larga escala, mundo a fora, ruma para uma apostasia 
assaz perigosa. Denominações inteiras sucumbiram ao 
liberalismo teológico e se desidrataram. Outras, renderam-
se ao sincretismo religioso e se perderam nos labirintos de 
um misticismo tosco. Há aquelas que, por amor ao lucro, 
entregaram-se à teologia da prosperidade. Não poucas são 
as igrejas que se acomodaram a uma ortodoxia morta.

Nesse mundo em convulsão, é preciso erguer a voz e dizer 
que a única esperança para esta geração é o evangelho de 
Cristo. E só uma igreja viva e cheia do Espírito Santo pode 
pregar o evangelho com autoridade e poder.
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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

24/01 – Matutino
Francimar C. Santos 5667-9222
José Fº Hintze Jr. 3807-1909

24/01 – Vespertino
Lourenço Roediger Jr. 3297-5220
Luiz Fernando M. Mello 99384-4271

Junta Diaconal (diáconos, trainees. ME)
24/01 – Matutino 
Líder de equipe: Francisco Manoel 

24/01 – Vespertino
Líder de equipe: Wallace Nascimento

25/01 - 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


