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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 Lucas 10.38-42

Liturgia baseada em Lucas 5.17-26

TEMA: VENCENDO O STRESS NA
FAMÍLIA

TEMA: NA ADORAÇÃO, FICAMOS DIANTE DE
JESUS

1. HOSPEDE JESUS EM SUA CASA (V.38)
- Cantemos o hino “O Bom Pastor” (NC 109)
- Oração

1. SOMENTE ELE É DIGNO DE LOUVOR (v. 26)
- Cantemos o hino “Louvor” (NC 14)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 24
- Oração de Adoração
- Cânticos Espirituais

2. CONFESSE A JESUS TODA A SUA
ANSIEDADE (V.40)
- Leitura Bíblica Alternada: Mateus 6.25-34
- Período em oração
- Cânticos espirituais

2. SOMENTE ELE TEM PODER PARA
PERDOAR (v. 20)
- Período em oração de conﬁssão
- Mensagem

3. PRIORIZE A COMUNHÃO COM JESUS
(V.42)
- Mensagem
- Cantemos o hino “União com Deus” (NC
116)
- Ofertório
- Declaração de nossa identidade
- Oração e Bênção

AGENDA SEMANAL

3. SOMENTE ELE TEM PODER PARA CURAR
(v.17)
- Mensagem
- Cantemos o hino “A Fé Contemplada” (NC 92)
- Ofertório
- Declaração de nossa identidade
- Oração e Bênção

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

REVERENDO HERNANDES DIAS LOPES

A

GLÓRIA E SOFRIMENTO

segunda carta de Paulo aos coríntios é a sua
epístola mais pessoal. Mas, no capítulo 12.7-10,
o veterano apóstolo abre as cortinas do santo
dos santos de seu coração para compartilhar conosco
sua experiência mais íntima. Aqui ele mostra como
Deus equilibra em nossa vida glória e sofrimento.
Vejamos:

da cura delas, agora, ora por si mesmo e não vê o
mesmo resultado. Porém, quando Deus responde
negativamente ao nosso pleito, não é porque é
indiferente à nossa dor ou porque não tenha amor
por nós. Os pensamentos de Deus são sempre mais
altos do que os nossos. Seus caminhos são sempre
mais elevados do que os nossos. Seu propósito é
soberano, sua vontade é perfeita e sempre nos leva a
um nível mais profundo de intimidade com ele.

Em primeiro lugar, a grandeza das revelações
(2Co 12.7a). A grandeza de suas revelações,
sendo arrebatado até ao terceiro céu, ao paraíso,
poderia ter sido um caminho escorregadio para
seus pés, levando-o à soberba. Isso, porque nesse
arrebatamento ouviu palavras inefáveis, que se
sequer teve ousadia de referi-las. A experiência
de Paulo foi de uma grandeza indescritível e sem
paralelos. Nenhum outro apóstolo teve privilégio tão
grandioso. Inobstante acontecimento tão sublime,
jamais usou essa experiência para exaltar-se.

Em quinto lugar, a resposta desconcertante (2Co
12.9a). Paulo não ﬁcou sem resposta à suas orações.
Deus lhe respondeu com um sonoro NÃO, mas, deulhe uma explicação solene: “A minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza”. Todos
os gigantes de Deus são vasos frágeis. Nenhum
instrumento usado por Deus pode vangloriar-se na
sua inteligência, na sua força ou na sua riqueza. Deus
usa aqueles que são frágeis para envergonhar os
que são fortes. Ele faz de nossa fraqueza poder para
desconcertar os poderosos. Ele usa vasos frágeis
para que toda a glória seja dele.

Em segundo lugar, o doloso espinho na carne (2Co
12.7b). A soberba desqualiﬁca um obreiro; o sofrimento
não. Então, foi posto um espinho na carne de Paulo
para que ele não se ensoberbecesse. Esse espinho
era uma espécie de estaca pontiaguda a acicatar
sua carne. Não há consenso sobre a natureza desse
espinho. Estou inclinado a crer que se tratava de uma
enfermidade física (Gl 4.14) que lhe causava grande
sofrimento. A origem do espinho na carne de Paulo é
divina. Sabemos disso por causa do propósito: “… a
ﬁm de que não me exalte”.

Em sexto lugar, a rendição obediente (2Co 12.9b,10a).
Paulo não questiona a resposta divina nem se
insurge contra Deus por causa de sua providência
carrancuda. Ao contrário, ele se rende por completo,
e declara que de boa vontade, se gloria mais nas
fraquezas, a ﬁm de que sobre ele repouse o poder
de Cristo. Paulo chega até mesmo a sentir prazer
nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas
perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Em
nada considera a vida preciosa para ele mesmo. Seu
propósito é completar sua carreira e testemunhar o
evangelho da graça.

Em terceiro lugar, as bofetadas de Satanás (2Co
12.7c). Satanás não era a fonte do espinho, mas usava
essa providência carrancuda para impor a Paulo
sofrimento atroz. Oh, como Satanás usa todas as suas
armas para nos atacar quando enfrentamos situações
adversas ou enfermidades dolorosas! Como ele lança
sobre nós suas setas cheias de veneno, tentando nos
levar a descrer do amor cuidadoso de Deus. Porém,
Satanás não pode frustrar em nossa vida os planos
de Deus. O espinho na carne de Paulo não tinha o
propósito de levá-lo ao pecado, mas de afastar dele
a soberba.

Em sétimo lugar, a constatação conﬁante (2Co
12.10b). Paulo conclui, usando um dos mais
eloquentes paradoxos da vida cristã: “Porque, quando
sou fraco, então, é que sou forte”. Quanto mais fortes
nos sentimos, menos dependentes de Deus nos
tornamos; quanto mais fracos nos sentimos, mais
dependentes de Deus nos sentimos. Como nosso
vigor não procede de dentro, mas do alto; como
nossa força não vem de nós, mas de Deus, então,
quanto mais fracos somos, mais fortes nos tornamos.
Deus é a nossa força. Amparados por seus braços
onipotentes, triunfamos, ainda que o espinho na carne
nos cause sofrimento em nossa jornada rumo à glória.

Em quarto lugar, as orações não respondidas (2Co
12.8). Paulo orou três vezes, pedindo ao Senhor, para
afastar dele, o espinho na carne. Ele que tinha orado
por tantas pessoas enfermas e sido testemunho
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Escalas dos cultos
PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

Cultos Matutinos

Cultos Matutinos

Reinaldo da Costa 3023-1520
Ricardo Machado Costa 2155-0942

Cultos Vespertino e Noturno

Salim Augusto Amed Ali 3868-2886
Siomar Joi 3712-1332

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. Daniel de Alcântara e família;
Diác. Roberto Gomes 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

Informações:

Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Reumatologia

(11) 98354-0266
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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