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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

CULTOS MATUTINOS 
Liturgia baseada em 1 Coríntios 15.58

TEMA: GLORIFICANDO A DEUS NO 
TRABALHO

1. SENDO FIRMES
- Cantemos o hino: “Firme nas Promessas” 
(NC 177)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 125
- Oração de louvor

2. SENDO INABALÁVEIS
- Cânticos espirituais
- Mensagem

3. SENDO ABUNDANTES
- Cantemos o hino: “Avante, ó crentes” 
(NC 311)
- Ofertório
- Declaração de identidade
- Oração e Bênção

Rev. Alberto de Lima
Pastor Auxiliar

Rev. Domingos Alves Filho
Pastor Auxiliar

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

CULTO NOTURNO
Liturgia baseada em 1 Coríntios 15.58

O NOSSO TRABALHO NÃO É VÃO, NO 
SENHOR

1. ELE É REALIZADO EM GRATIDÃO A 
DEUS
- Cantemos o hino: “Hino de Gratidão” 
(NC 62)
- Leitura Bíblica Conjunta: Ageu 2.12-15
- Período em oração de gratidão e 
intercessão

2. ELE É FEITO POR DEUS POR NOSSO 
INTERMÉDIO
- Cânticos espirituais
- Mensagem

3. ELE É CONCRETIZADO PARA 
GLORIFICAR A DEUS
- Cantemos o hino: “Chamada” (NC 317)
- Ofertório
- Declaração de identidade
- Oração e Bênção
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Rev. Arival Dias Casimiro 
Pastor Titular
(11) 99355.2321

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

Rev. Nilson 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



PALAVRA PASTORAL

TRABALHE MAIS PARA O SENHOR
Rev. Arival Dias Casimiro

Faça uma autoanálise e veja o quanto você trabalha 
para você e compare com o que você tem feito para 
Deus. Use o critério do tempo gasto ou investido. 
Quanto do seu tempo você tem gasto para realizar a 
obra de Deus?

Encerrando a sua primeira carta aos Coríntios, Paulo 
encoraja os irmãos a se manterem fi rmes na fé e 
produtivos no trabalho do Senhor: Portanto, meus 
amados irmãos, sede fi rmes, inabaláveis e sempre 
abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no 
Senhor, o vosso trabalho não é vão (1Co 15.58). Há três 
importantes verdades neste verso:

A obra do Senhor é feita pelos fi lhos de Deus: “meus 
amados irmãos”. O trabalho do seu é feito por aqueles 
que foram escolhidos, salvos e capacitados pelo 
Senhor. 

A obra do Senhor exige dedicação: “sede fi rmes, 
inabaláveis e sempre abundantes”. Todos que 
trabalham precisam ser fi rmes e irremovíveis na sã 
doutrina, que foram instruídos (1Co 15.3-4); inalteráveis 
com respeito a esperança (Cl 1.23); e abundantes no 
zelo e diligentes na piedade e no trabalho. 

A obra do Senhor é recompensadora: “sabendo 
que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão”. Todo 
trabalho cristão não será inútil, mas grandemente 
recompensado pelo Senhor (Hb 6.10).

Gostaria de desafi á-lo a trabalhar mais para Deus. Para 
isso, apresento-lhe mais três argumentos bíblicos:

Em primeiro lugar, trabalhe por gratidão a Deus.
Deus é a fonte de todas as bênçãos que recebemos. 
Precisamos tomar cuidado, para que a doação não 
tome o lugar do Doador em nosso coração. Por 
isso Deus nos exorta: “Guarda-te não te esqueças 
do SENHOR, teu Deus, não cumprindo os seus 
mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que 
hoje te ordeno; para não suceder que, depois de teres 
comido e estiveres farto, depois de haveres edifi cado 
boas casas e morado nelas; depois de se multiplicarem 
os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua 
prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, 
se eleve o teu coração, e te esqueças do SENHOR, 
teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da 

servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível 
deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de 
secura, em que não havia água; e te fez sair água da 
pederneira; que no deserto te sustentou com maná, 
que teus pais não conheciam; para te humilhar, e para 
te provar, e, afi nal, te fazer bem. Não digas, pois, no 
teu coração: A minha força e o poder do meu braço 
me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do 
SENHOR, teu Deus, porque é ele o que te dá força para 
adquirires riquezas; para confi rmar a sua aliança, que, 
sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê” 
(Dt 8.11-18). Cuidado com a ingratidão!

Segundo, trabalhe pelo bem das pessoas. Se você 
deseja trabalhar para o Senhor, trabalhe para os seus 
irmãos na fé, principalmente para aqueles que estão 
necessitados. Esta é a maior prova de fé e amor do 
cristão. O apóstolo João diz: “Nisto conhecemos o amor: 
que Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar nossa 
vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos 
deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e 
fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o 
amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem 
de língua, mas de fato e de verdade” (1Jo 3.16-18). Servir 
a Deus é servir aos irmãos, independente se o irmão 
merece ou não. Tiago fala do serviço como evidência de 
fé: “Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de 
roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer 
dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-
vos sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, 
qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver 
obras, por si só está morta” (Tg 2.15-17). Trabalho cristão 
é resultado da fé que temos em Deus.

E por fi m, trabalhe por causa da disciplina de Deus. 
Todas as vezes que desprezamos o trabalho de Deus, 
por causa dos nossos empreendimentos pessoais, Deus 
nos disciplina. O profeta Ageu diz: “Tendes semeado 
muito e recolhido pouco; comeis, mas não chega para 
fartar-vos; bebeis, mas não dá para saciar-vos; vestis-
vos, mas ninguém se aquece; e o que recebe salário, 
recebe-o para pô-lo num saquitel furado” (Ag 1.6). 
Trabalho sem a bênção de Deus só gera insatisfação e 
frustração. Entenda que não há prosperidade na vida do 
crente quando ele despreza a obra de Deus. Se alguém 
é infi el e prospera é necessário que se questione a sua 
fi liação, pois Deus disciplina a todo o que ama.

Assuma o compromisso com Deus. Trabalhe mais para 
Ele. Você sentirá uma grande diferença.
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ESCALAS

TRABALHE MAIS PARA O SENHOR
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Para marcar consultas e colaborar
Entre em contato pelo WhatsApp 
do ambulatório (11) 98354-0266

Cardiologia
Clínica Geral
Gastroenterologia
Ginecologia
Nutrição
Orientação Jurídica

Otorrinolaringologia 
Pediatria
Psicologia
Psicopedagogia
Psiquiatria
Reumatologia

PRESBÍTEROS

21/03 – Matutino
Ricardo Machado Costa 2155-0942
Salim Augusto Amed Ali 3868-2886

21/03 – Noturno
Siomar Joi  3712-1332
Alan Vagner Reis Bazeth 3476-0095

JUNTA DIACONAL

21/03 – Matutino 
Líder de equipe: Rogerio Mangueira
21/03 – Noturno
Líder de equipe: Francisco Manoel
22/03 - Conexão com Deus (online)
Líder de equipe: Oswaldo Cera

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

SERVIÇOS DE APOIO TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS
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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 (fi 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; Renato 
Botuem; Roberto e Heleni Gomes; 
Rosalina Marcellino; Sheila Macedo; 
Silvia (fi lha do Diác. Severino); Uziel e 
Elaine Gonçalves.

OFICIAIS
Presb. Eduardo Seiti Teruiya e família;
Diác. Fabiano do Vale de Souza e família.

IGREJA PRESBITERIANA DE PINHEIROS
Av. Dra. Ruth Cardoso, 6151 Pinheiros São Paulo SP CEP 05477-000
Tel.: (11) 3093.2858 | secretaria@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 site: ippinheiros.org.br/siteprover.com.br
Porém, nossas contas seguem à disposição!

JUNTA MISSIONÁRIA DE 
PINHEIROS
Alvo da Oração: As Nações
Pedidos específi 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 glorifi cado e o 
reino avance por meio dessa situação.

DOMINGO (ONLINE) 
08h00 - Culto Matutino 
09h10 - Escola Bíblica Dominical 
11h00 - Culto Matutino
16h00 - Culto Vespertino
17h10 - Escola Bíblica Dominical
19h00 - Culto Noturno

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

Acompanhe nossas 
transmissões ao vivo:
youtube.com/ippinheiros

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

www.ippinheiros.org.br


