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Liturgia baseada em Hebreus 9.10.

TEMA: CHEGOU O TEMPO OPORTUNO DE 
REFORMA

1. REFORMEMOS A NOSSA ADORAÇÃO
- Oração
- Cantemos o hino: “Um hino ao Senhor”
(NC 27)
- Leitura Bíblica Conjunta: João 4.19-26
- Período em oração (duplas)
- Cânticos espirituais

2. REFORMEMOS A NOSSA CONDUTA
- Mensagem

3. REFORMEMOS O NOSSO COMPROMISSO
- Cantemos o hino: “Testemunho” (NC 386)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- Oração e Bênção

Liturgia baseada em Habacuque 3.2.

TEMA: AVIVA A TUA IGREJA, Ó SENHOR!

1. AVIVA PELO PODER DO ESPÍRITO SANTO
- Cantemos os hinos: “Oh, Vive em mim, 
Consolador” 
“Eu não posso fugir do teu Espírito”
- Leitura Bíblica Conjunta: Atos 1.12-14 e 4.24
- Período em oração
- Cânticos Espirituais

2. AVIVA PELA PREGAÇÃO PODEROSA
- Mensagem

3. AVIVA PELA ORAÇÃO PERSISTENTE
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Em fervente oração”
- Declaração de identidade
- Oração e Bênção

“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

TEMA LITURGIA 2021
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AGENDA SEMANAL 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

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

QUARTA-FEIRA
20h00 - Restaurado pela Palavra
QUINTA-FEIRA
20h00 - A Grande Comissão

TERÇA-FEIRA
14h30 - Mulher Esperança



15 RAZÕES PELAS QUAIS SUA ALMA NECESSITA DE ADORAÇÃO EM 
COMUNIDADE E NÃO APENAS DE UMA TRANSMISSÃO AO VIVO 

DANE ORTLUND (PHD, WHEATON COLLEGE)
Traduzido por Rebeca Falavinha

A pandemia continua. A frequência presencial em 
muitas igrejas permanece escassa - ou pelo menos 
mais reduzida do que antes. Por vários motivos, 

alguns talvez necessitem continuar a fi car em casa. Mas 
outros membros de baixo risco ou totalmente vacinados 
têm preferido a transmissão ao vivo por muito mais tempo 
do que seria de esperar. Em meio a essas circunstâncias 
variadas e incertezas, precisamos liderar bem nosso povo. 
Parte disso signifi ca que é necessário relembrá-los daquilo 
que perdemos quando não nos reunimos presencialmente 
em adoração. Abaixo, escrevi 15 refl exões sobre tudo o 
que se perde quando escolhemos adorar no sofá ao invés 
de no banco da igreja. 

1.Como escreveu Dietrich Bonhoeffer em seu livro Vida 
em Comunhão, “a presença física de outros crentes é uma 
fonte de alegria e força incomparáveis para o crente”. A 
mera presença de outros cristãos têm um efeito fortifi cante 
em nossas almas que vai muito além do que nosso 
consciente consegue reconhecer. Essa é uma das razões 
pelas quais a Bíblia nos exorta a nos reunirmos. Somos 
o próprio corpo de Cristo, organicamente conectados uns 
aos outros, e a própria vida e força de Cristo fl uem para 
dentro de nós por meio da presença uns dos outros. 

2.Uma reunião de adoração virtual produz uma 
participação unidirecional, não bidirecional. Recebe-
se, mas não se pode dar. Vemos aqueles que lideram a 
adoração, a pregação e a oração - mas eles não podem 
nos ver. Não veem nossos olhos, corpo ou solidariedade. 
Na melhor das hipóteses, somos apenas um número na 
transmissão ao vivo. 

3.Usamos telas para o trabalho e o entretenimento, mas a 
adoração conjunta não é nem um nem outro. Assistir o culto 
em nossas telas pode diluir sutilmente a singularidade da 
adoração conjunta, já que o próprio meio tende a misturá-
la com outras realidades mais “terrenas” da vida, tal como 
o trabalho e o entretenimento. 

4.Comparecer ao culto exige mais esforço. É necessário 
tirar o pijama e vestir um jeans e dirigir até lá. Se tiver fi lhos, 
precisa passar pela rotina de deixá-los apresentáveis 
e colocá-los todos dentro do carro. Aqui no norte dos 
EUA, ainda temos que lidar com a neve, o gelo e o frio. 
Entretanto, tudo isso é ótimo. Estamos ensinando nossos 
fi lhos, e treinando nossas próprias almas a valorizar a 
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adoração conjunta. O próprio esforço para comparecer 
nos treina em uma direção saudável, reforçando o valor 
insubstituível de nos reunirmos com outros cristãos. 

5.Não existe apenas o culto de adoração em si; há todo 
o tempo na entrada, as conversas breves, o aceno do 
outro lado do templo, o sorriso no estacionamento, os 
cumprimentos enquanto se lava as mãos no banheiro. 
Tudo isso se perde com a adoração virtual em casa. Em 
vez de entrar no carro às 9h10 para o culto das 9h30, 
chegar às 9h25 e ter vários minutos de breve comunhão 
- juntamente com uma comunhão mais demorada e o 
encorajamento após o culto - abre-se seu notebook às 
9:29 e este é fechado um segundo após a bênção. Um 
período prolongado de adoração virtual enfraquece 
nossos relacionamentos com outros membros. 

6.Há outra coisa que é mais difícil de articular, embora esteja 
relacionada ao ponto acima. Mental e psicologicamente, 
há um certo movimento “crescente” a caminho da igreja, 
ao estacionar, entrar no templo e ao nos acomodarmos 
no banco. E há, em contrapartida, um certo movimento 
“decrescente” ao sair do templo, voltar para casa e refl etir 
sobre o que acabou de acontecer. Tudo isso se perde 
quando os movimentos “crescente” e “decrescente” são 
substituídos pela abertura e fechamento do notebook. 
Devemos nos preparar para a adoração conjunta e depois 
absorvê-la. Comparecer presencialmente ajuda a facilitar 
este processo de uma forma que é quase certamente 
diluída com a adoração no sofá. 

7.Oração. Com quem podemos orar se estivermos em 
casa? Com um cônjuge, talvez. Mas necessitamos 
de outros cristãos para orar juntos. Necessitamos de 
outros cristãos para orar por eles. Queremos continuar 
aprendendo a caminhar pela vida como se Deus estivesse 
realmente lá, porque ele está. Este crescimento se atrofi a 
no isolamento prolongado.

(Continua na próxima edição...)

Dane Ortlund (PhD, Wheaton College) é escritor e vice-
presidente executivo de publicação da Bíblia e editor da 

Bíblia na Crossway, em Wheaton, Illinois, EUA.

Publicado no Boletim Dominical de 03/10/21
ANO 31 Nº 48 da Igreja Presbiteriana de Brotas



Escalas dos cultos

Alan Vagner Reis Bazeth 3476-0095
Eduardo Seiti Teruiya  3719-1361

PRESBÍTEROS

Cultos Matutinos

Fernando A. M. Cera 3741-0484
Francimar C. Santos 5667-9222

Cultos Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Hélio Camarinho

DIÁCONOS

Cultos Matutinos

Líder de equipe: Jessé Gomes
Cultos Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Oswaldo Cera
Conexão com Deus

Presidente JD: Rodrigo Gualano  (11) 99996-5242
Vice-Presidente JD: Hélio Camarinho  (11) 99634-5374JUNTA DIACONAL
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Médicos:
Cardiologia
Clínica Geral
Gastroenterologia
Ginecologia

Profi ssionais de saúde:
Fisioterapia
Nutrição 
Psicologia
Psicopedagogia

SOS Oração (pedido de oração):
(11) 99511-8648

Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Reumatologia

Advogados (orientação jurídica): 
(11) 3093-2858

Disque Paz: (11) 3814-0655

Informações:     (11) 98354-0266SERVIÇOS DE APOIO

Ofi ciais:
Presb. José Francisco Hintze Jr. e família;
Diác. Sérgio Araújo Santo e família.

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.

PEDIDOS DE ORAÇÃO

Enfermos: Alexia; Anna Christina Pagani; 
Arthur (fi lho 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 (fi lha do Diác. 
Severino); Yuri, fi lho da Solange Ferrari.

ORIENTAÇÃO (Em atividade).

EDITORAHEBROM.COM.BR
    atendimento@editorahebrom.com.br
    (11) 98207-3072 |    (11) 3093-2858

/editorahebrom

Rua Guerra Junqueiro, 315 - Pinheiros SP

ADQUIRA ESTE E OUTROS TÍTULOS PELA

HEBROM EDITORA MISSIONÁRIA
Todo o lucro das vendas é destinado à obra missionária.

JUNTA MISSIONÁRIA DE PINHEIROS
Alvo da Oração: As Nações

Líder equipe: Rodrigo Gualano
Restaurado pela Palavra

Líder de equipe:
Wallace Nascimento

A Grande Comissão



NOSSOS PASTORES
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INFORMAÇÕES: WWW.IPPINHEIROS.ORG.BR

TELEFONE
(11) 3093-2858

WHATSAPP
(11) 99511-8648

ATENDIMENTO
Segunda a sexta - 8h às 17h

ENDEREÇO
Av Dra Ruth Cardoso 6151

ESTACIONAMENTO
Gratuito no local

BERÇÁRIO
+ Sala para crianças

FACEBOOK
facebook.com/ippinheiros

YOUTUBE
youtube.com/ippinheiros

INSTAGRAM
instagram.com/ippinheiros

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

Rev. Alberto de Lima
Pastor Auxiliar

Rev. Domingos Alves Filho
Pastor Auxiliar

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

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

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

IGREJA PRESBITERIANA
DE PINHEIROS
CNPJ/CHAVE PIX: 
50.954.825/0001-13 

JUNTA MISSIONÁRIA DE PINHEIROS
CNPJ/CHAVE PIX:
10.755.150/0001-69 

BANCO BRADESCO
Ag. 0031 • C/C. 144.904-4

Rev. Hernandes Dias Lopes
Pastor Colaborador

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

Rev. Osias Mendes Ribeiro
Pastor Emérito

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

BANCO BRADESCO
Ag. 0031 • C/C. 118.599-3 

SANTANDER
Ag. 0729-0 • C/C. 13.000.219-4


