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TEMA LITURGIA 2021

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

CULTOS MATUTINOS

CULTOS VESPERTINO E NOTURNO

Liturgia baseada em Isaías 60.1-2.

Liturgia baseada no Salmo 138.5.

TEMA: A GLÓRIA DO SENHOR É
REVELADA AO SEU POVO.

TEMA: GRANDE É A GLÓRIA DO SENHOR.

1. A GLÓRIA DO SENHOR DEVE SER
CONTEMPLADA.
- Cantemos o hino: “Deus dos Antigos” (NC 18)
- Oração de adoração
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 8
- Cânticos Espirituais: “Ao Único”
“Deus Somente Deus”
“Quão Grande é o meu Deus”

1. ELA É REVELADA NAS SUAS OBRAS.
- Oração de adoração
- Cantemos o hino: “Coroação” (NC 28)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 148
- Cânticos espirituais

2. A GLÓRIA DO SENHOR DEVE SER
PROCLAMADA.
- Mensagem
3. A GLÓRIA DO SENHOR DEVE SER
EXALTADA.
- Cantemos o hino: “Glória e Coroação” (NC 52)
- Ofertório
- Declaração de identidade
- Oração e Benção

AGENDA SEMANAL

2. ELA É EXPERIMENTADA NA SALVAÇÃO
DE PESSOAS.
- Período em oração uns pelos outros (duplas)
3. ELA É EXALTADA QUANDO O SEU POVO
A PROCLAMA.
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Colheita Bendita” (NC 286)
- Ofertório
- Declaração de identidade
- Oração e Benção

Inscreva-se para participar presencialmente: ippinheiros.org.br/

DOMINGO
08h00 - Culto Matutino
09h15 - Escola Bíblica Dominical
11h00 - Culto Matutino
16h00 - Culto Vespertino
17h15 - Escola Bíblica Dominical
19h00 - Culto Noturno

SEGUNDA-FEIRA
20h00 - Conexão com Deus
TERÇA-FEIRA
14h30 - Mulher Esperança
QUARTA-FEIRA
20h00 - Restaurado pela Palavra
QUINTA-FEIRA
20h00 - A Grande Comissão

01

IMPORTANTE:
Todas as programações
são transmitidas pelo canal
youtube.com/ippinheiros

REVERENDO HERNANDES DIAS LOPES

O RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS

Q

uando o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos
Efésios, ordenando aos pais: “e vós pais, não
provoqueis vossos ﬁlhos à ira” (Ef 6:4) estava em
vigência no Império Romano o regimedo páter potestas.
O pai tinha o direito absoluto sobre os ﬁlhos: podia
casá-los, divorciá-los, escravizá-los, vendê-los, rejeitálos, prendê-los e até matá-los. Hoje, vivemos o reverso
daquela triste situação. Nos idos de 1960, surgiu com a
revolução hippie a aversão a toda instituição e autoridade.
A família foi profundamente afetada. A autoridade dos
pais foi questionada, abusada e repudiada.

Uma exortação negativa (v. 4) – “… e vós, pais, não
provoqueis vossos ﬁlhos à ira”. Os pais, no exercício da
sua autoridade, podem exorbitar em sua função e abusar
de seus ﬁlhos. Tanto o excesso como a ausência de
autoridade provoca ira nos ﬁlhos e também gera neles
desânimo (Cl 3:20). Os pais podem provocar a ira dos
ﬁlhos quando:
a) por excesso de proteção – encarando-os sempre como
crianças que precisam de cuidado e proteção;
b) por favoritismo – Isaque e Rebeca cometeram esse
grave erro. Isaque amava mais Esaú, enquanto Rebeca
tinha preferência por Jacó. Assim, os pais jogaram um
ﬁlho contra o outro;
c) por desestímulo – há pais que nunca estão satisfeitos
com os ﬁlhos. Cobram muito, mas não elogiam nada. Não
dosam disciplina com encorajamento. Os ﬁlhos nunca
conseguem atingir a expectativa dos pais;
d) por não reconhecer a diferença dos ﬁlhos – não há
nada mais perigoso do que comparar um ﬁlho com outro.
Se eles são peculiares não podem ser medidos pelo
mesmo padrão. Eles têm personalidade, temperamento
e habilidades diferentes. Muitos pais agridem os ﬁlhos
querendo determinar para eles a escolha proﬁssional e
até mesmo o cônjuge;
e) por falta de diálogo – os pais irritam os ﬁlhos quando
se trancam atrás dos muros do silêncio e fecham os
canais de comunicação com eles. Davi chorou a morte de
Absalão, mas não conversou com ele quando estava vivo;
f) por meio de palavras ásperas ou agressão física – os
ﬁlhos ﬁcam desanimados quando são castigados por
motivos fúteis e por destempero emocional dos pais.

Precisamos buscar a verdade para estabelecermos
relacionamentos saudáveis entre pais e ﬁlhos e essa
verdade está nas Escrituras. O apóstolo Paulo fala de
duas coisas:
O dever dos ﬁlhos com os pais (Efésios 6:1-3).
Há três motivos pelos quais os ﬁlhos devem obedecer aos
pais:
1) A natureza (v. 1) – A obediência dos ﬁlhos aos pais é
uma lei da própria natureza, é o comportamento padrão
de toda a sociedade. Os moralistas pagãos, os ﬁlósofos
estóicos, a cultura oriental, as grandes religiões também
defendem essa bandeira. Por isso, a desobediência aos
pais é um sinal de decadência da sociedade (Rm 1:28-30;
2 Tm 3:1-3).
2) A lei (v. 2-3) – Honrar pai e mãe é mais do que obedecer.
Os ﬁlhos devem prestar não apenas obediência, como
também devotar amor, respeito e cuidado pelos pais.
Honrar pai e mãe é honrar ao próprio Deus; de igual modo,
resistir a autoridade dos pais é resistir a autoridade do
próprio Deus. Honrar pai e mãe traz benefícios preciosos
como prosperidade e longevidade. Muito sofrimento,
muitas lágrimas, muitas decisões precipitadas e
casamentos infelizes não teriam acontecido se os ﬁlhos
obedecessem aos seus pais.

4) Exortações positivas (v. 4) – Os pais devem “criar
os ﬁlhos na disciplina e na admoestação do Senhor”.
A palavra criar signiﬁca nutrir, alimentar. Calvino
traduziu essa expressão como “sejam acalentados
com afeição”. Os ﬁlhos precisam de segurança, limites,
amor e encorajamento. Os pais precisam, também,
treinar os ﬁlhos através da disciplina. A palavra Paidéia
signiﬁca treinar através da disciplina. Outrossim, os
pais precisam encorajar os ﬁlhos através da palavra. A
palavra admoestação, nouthesia, signiﬁca educação
verbal. É advertir e também estimular. Finalmente, os
pais são responsáveis pela educação cristã dos ﬁlhos.
A expressão “no Senhor” revela que o responsável pela
educação dos ﬁlhos não é a escola nem mesmo a igreja,
mas os próprios pais. A preocupação básica dos pais não
é apenas que seus ﬁlhos se lhes submetam, mas que
cheguem a conhecer e obedecer ao Senhor.

3) O evangelho (v. 1) – Os ﬁlhos devem obedecer aos
seus pais no Senhor. Os ﬁlhos devem obedecer aos
seus pais porque são servos de Cristo. Eles obedecem
aos pais porque isso é agradável ao Senhor. O dever dos
pais com os ﬁlhos (Efésios 6:4). O apóstolo Paulo exorta
os pais não a exercer a sua autoridade, mas a contê-la.
Mediante o pátria potestas o pai tinha todo o poder e podia
castigar os ﬁlhos e abusar deles, exorbitando, assim, em
sua função. Paulo, porém, ensina que o pai cristão deve
imitar outro modelo. A paternidade é derivada de Deus
(Ef 3:14-15; 4:6). Os pais humanos devem cuidar dos seus
ﬁlhos como Deus Pai cuida da sua família. Paulo trata do
assunto, de dois modos:
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Escalas dos cultos
PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

Cultos Matutinos

Cultos Matutinos

Eduardo Seiti Teruiya 3719-1361
José Fº Hintze Jr. 3807-1909

Cultos Vespertino e Noturno
Fernando A. M. Cera 3741-0484
Francimar C. Santos 5667-9222

JUNTA DIACONAL

Restaurado pela Palavra

Líder de equipe: Rogério Mangueira Líder equipe: Rodrigo Gualano

Cultos Vespertino e Noturno A Grande Comissão
Líder de equipe: Francisco Manoel

Conexão com Deus

Líder de equipe:
Wallace Nascimento

Líder de equipe: Oswaldo Cera

Presidente JD: Rodrigo Gualano
(11) 99996-5242
Vice-Presidente JD: Hélio Camarinho (11) 99634-5374

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Enfermos: Alexia; Anna Christina Pagani;
Antonia Loiola: Arthur (ﬁlho da Bianca);
Claudinei Cortiñas; Daniel Nitrini Batista;
Edisabete Moura; Emília Alves Dias; Estelita
Alcântara; Felicinda M. Araújo; Heico Uehara;
Marister Freitas; Dona Milu (mãe da Maria das
Neves); Moisés Albino; Pr. Nisan; Pb. Raphael
e Bertha de Cara; Pr. Robson; Sheila Macedo;
Silvia (ﬁlha do Diác. Severino); Yuri, ﬁlho da
Solange Ferrari.

JUNTA MISSIONÁRIA DE PINHEIROS
Alvo da Oração: As Nações
Pedidos especíﬁcos: 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.
Oﬁciais:
Presb. Reinaldo da Costa e família;
Diác. Marcos Vinicius Povoa Coelho e família.

ADQUIRA ESTE E OUTROS TÍTULOS PELA

HEBROM EDITORA MISSIONÁRIA
Todo o lucro das vendas é destinado à obra missionária.
EDITORAHEBROM.COM.BR
atendimento@editorahebrom.com.br
(11) 98207-3072 | (11) 3093-2858

SERVIÇOS DE APOIO
Médicos:
Cardiologia
Clínica Geral
Gastroenterologia
Ginecologia

(Temporariamente suspensos).
Informações: (11) 98354-0266

Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Reumatologia

Outros proﬁssionais
de saúde:
Nutrição
Psicologia
Psicopedagogia
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/editorahebrom
Rua Guerra Junqueiro, 315 - Pinheiros SP

ORIENTAÇÃO

(Em atividade).

Advogados (orientação jurídica):
(11) 3093-2858
SOS Oração (pedido de oração):
(11) 99511-8648
Disque Paz: (11) 3814-0655

NOSSOS PASTORES
Rev. Arival Dias Casimiro
Pastor Titular (11) 99355-2321

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

Rev. Hernandes Dias Lopes
Pastor Colaborador

Rev. Alberto de Lima
Pastor Auxiliar

Rev. Mariano Alves Junior
Pastor Auxiliar (11) 91095-1175

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

Rev. Domingos Alves Filho
Pastor Auxiliar

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

Rev. Osias Mendes Ribeiro
Pastor Emérito

DÍZIMOS E OFERTAS

Através do site: www.ippinheiros.org.br/dizimos-e-ofertas

IGREJA PRESBITERIANA
DE PINHEIROS
CNPJ/CHAVE PIX:
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/CHAVE PIX:
10.755.150/0001-69
BANCO BRADESCO
Ag. 0031 • C/C. 144.904-4

INFORMAÇÕES: WWW.IPPINHEIROS.ORG.BR
TELEFONE
(11) 3093-2858

ENDEREÇO
Av Dra Ruth Cardoso 6151

FACEBOOK
facebook.com/ippinheiros

WHATSAPP
(11) 99511-8648

ESTACIONAMENTO
Gratuito no local

YOUTUBE
youtube.com/ippinheiros

ATENDIMENTO
Segunda a sexta - 8h às 17h

BERÇÁRIO
+ Sala para crianças

INSTAGRAM
instagram.com/ippinheiros
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