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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 no Salmo 50.15

TEMA: O QUE DEVEMOS FAZER NO 
DIA DA ANGÚSTIA

1. OBEDECER A DEUS: “INVOCA-ME”.
- Cantemos o hino: “Oração ao Senhor” (NC 130)
- Período em oração

2. CRER NA PROMESSA DE DEUS: 
“EU TE LIVRAREI”.
- Leitura Bíblica Conjunta: Isaías 43.1-7
- Cânticos espirituais

3. GLORIFICAR A DEUS: “E TU ME 
GLORIFICARÁS”.
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Glória e Celebração” (NC 52)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- Oração e Bênção

Rev. Alberto Lima
Pastor Auxiliar

Rev. Domingos Alves Filho
Pastor Auxiliar

Rev. Leonardo Campanha
Pastor Auxiliar
(11) 98442-2848

CULTO VESPERTINO E NOTURNO

Liturgia baseada no Salmo 16.11

TEMA: GLORIFICAR A DEUS É 
DESFRUTAR DA SUA ALEGRIA

1. BUSQUEMOS A SUA PRESENÇA.
- Cantemos o hino: “Comunhão Preciosa” (NC 128)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 27
- Oração de gratidão
- Cânticos espirituais

2.  CONFESSEMOS OS NOSSOS 
PECADOS.
- Período em oração

3. MEDITEMOS NA SUA PALAVRA.
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Em Fervente Oração”
- Ofertório
- 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 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; Guiomar G. 
Bruali; Felicinda M. Araújo; Heico Uehara; José 
Brás Irmão (pai da Cátia Barcelos); Luciana 
Gontijo Ali; 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); “Tio” Zezinho; Rev. Nisan Baía.

O� ciais
Presb. Salim Augusto Amed Ali e família;
Diác. Bruno Neves de Souza 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 
09h40 - Escola Bíblica 
11h00 - Culto Matutino
16h00 - Culto Vespertino
17h40 - Escola Bíblica
19h00 - Culto Noturno

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 

Rev. Mariano Alves Junior
Pastor Auxiliar
(11) 99503-7739

Rev. Nilson R. Luz Junior
Pastor Auxiliar
(11) 98238-3471

Rev. Hernandes Dias Lopes
Pastor Colaborador

Rev. Nisan Baía
Pastor Colaborador
(11) 98108-4207

Rev. Osias Mendes Ribeiro
Pastor Emérito



Escalas

Palavra Pastoral

VENCENDO A TRISTEZA PELA 
TERAPIA DA PALAVRA DE DEUS
Rev. Hernandes Dias Lopes

O SALMO 119 é o maior Salmo da Bíblia. Seu foco 
principal é a excelência da palavra de Deus como 
conteúdo de nossa fé, como fonte de nosso consolo 
e como remédio para nossos males. Neste Salmo, o 
cantor sacro abre sua alma e fala de suas tristezas e 
como triunfar sobre elas.

Em primeiro lugar, as lágrimas da alma podem 
ser estancadas pelo fortalecimento da palavra de 
Deus (Sl 119.28). “A minha alma, de tristeza, verte 
lágrimas; fortalece-me segundo a tua palavra”. Há 
momentos em que as torrentes de lágrimas que 
brotam de nossa alma são mais copiosas do que as 
torrentes que vertem dos nossos olhos. A tristeza 
não apenas abate o rosto, mas também entristece a 
alma. O remédio para essa tristeza não é encontrado 
nas terapias humanas nem nos rituais religiosos, 
mas no fortalecimento procedente da palavra de 
Deus.

Em segundo lugar, as angústias do crente são 
curadas pela vivifi cação da palavra de Deus (Sl 
119.50). “O que me consola na minha angústia é isto: 
que a tua palavra me vivifi ca”. O salmista não tem 
receio de admitir sua angústia. Ele está amassado 
por sentimentos avassaladores, atordoado por 
circunstâncias medonhas e atribulado por uma 
angústia esmagadora. Onde encontrar consolo? Para 
onde correr nessa hora? O autor sacro encontrou 
consolo e vivifi cação na palavra de Deus.

Em terceiro lugar, a angústia faz perecer, mas a 
palavra de Deus traz prazer (Sl 119.92). “Não fosse 
a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu 
perecido na minha angústia”. A angústia que nos 
assola, por vezes, é tão cruel que pensamos que não 
vamos aguentar. É como um tsunami que nos engole 
sem que consigamos reagir às ondas gigantescas. 
Onde encontrar prazer, quando a vida parece só 
mostrar sua carranca para nós? Onde encontrar 
um porto seguro para encorar nossa alma assolada 
pelos vendavais da vida? Onde beber as delícias da 
alegria, quando tudo o que sorvemos na vida é o 
cálice amargo da dor? O salmista, com entusiasmo, 
confessa que não fora a lei de Deus ter sido o seu 
prazer, ele teria sucumbido há muito tempo à sua 

angústia. Ó que poder terapêutico tem a palavra de 
Deus! Ó que consolo bendito ela traz à alma afl ita!

Em quarto lugar, a afl ição superlativa deve levar-
nos a uma súplica urgente (Sl 119.107). “Estou 
afl itíssimo; vivifi ca-me, Senhor, segundo a tua 
palavra”. O salmista é um homem de Deus, mas 
não tem imunidade especial. Ele anda com Deus, 
mas não é poupado das dores naturais dos mortais. 
Ele não esteve muito afl ito no passado remoto nem 
estará afl itíssimo num futuro distante. Ele está 
afl itíssimo agora. Enquanto escreve, seu coração 
está apertado pela dor, sua alma está gemendo de 
afl ição e seus olhos são fontes de onde escorrem 
lágrimas amargas. Sua súplica é urgente. Mas ele 
não recorre a homens, mas ao Senhor da aliança. 
Não busca os recursos da terra, mas invoca a 
vivifi cação que emana do céu. O reavivamento que 
anseia é rogado ao Senhor e procede do Senhor. 
A fonte desse reavivamento é a palavra de Deus. 
A restauração é segundo a palavra de Deus e não 
segundo a diretrizes humanas.

Em quinto lugar, a afl ição escraviza, mas a lei 
de Deus traz esperança (Sl 119.153). “Atenta para 
a minha afl ição e livra-me, pois não me esqueço 
da tua lei”. O salmista, inobstante não se esquecer 
da lei de Deus, está afl ito. A vida cristã não é uma 
estufa espiritual nem uma bolha que nos esconde 
das afl ições deste mundo. O povo de Deus está 
sujeito às vicissitudes comuns dos mortais. Eles 
bebem, também, as porções amargas da providência 
carrancuda. Nessas horas, devemos clamar ao 
Senhor para observar nossa afl ição e ainda pedir 
a ele livramento de nossas dores. O argumento 
usado pelo salmista para estadear seu pleito diante 
de Deus é que ele não se esquecia da lei do Senhor. 
Nas suas afl ições, não ergueu seus punhos contra 
Deus como fez a mulher de Jó nem virou as costas 
para Deus como fez a mulher de Ló. Ao contrário, 
reavivou ainda mais sua memória para guardar 
a palavra de Deus. Ó que Deus nos ajude a ter a 
mesma experiência do salmista: “Grande paz têm 
os que amam a tua lei; para eles não há tropeço” (Sl 
119.165).
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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

21/02 – Matutino
Luiz Fernando M. Mello 99384-4271
Milton Flávio Moura 3644-3679 

21/02 – Vespertino
Reinaldo da Costa 3023-1520
Ricardo Machado Costa 2155-0942

Junta Diaconal (diáconos, trainees. ME)
21/02 – Matutino 
Líder de equipe: Rodrigo Gualano

21/02 – Vespertino
Líder de equipe: Helio Camarinho

22/02 - 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

Siga no Instagram, Facebook e Youtube
@arivaldiascasimiro


