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“Buscar-me-eis e me achareis quando me 
buscardes de todo o vosso coração. Serei achado 
de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte:”

Jeremias 29:13,14a

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

CULTOS DE AVIVAMENTO

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

Continuação:
8.Encorajamento. Subestimamos grandemente o poder 
espiritual do encorajamento, tanto para o encorajador 
quanto para os encorajados. Uma das razões pelas quais 
nos reunimos é para nos “en-corajar”, isto é, aumentar 
a coragem uns nos outros. Cumprimento um amigo, ele 
pergunta como foi minha semana, eu menciono um desafi o 
pelo qual estou passando, ele diz: “Aguente fi rme; Deus está 
com você”. Uma troca de 30 segundos, que terminou tão 
rápido quanto começou - mas minha alma fi cou um pouco 
mais dilatada. 

9.É mais difícil para o pregador se você estiver em casa. Ele 
não pode vê-lo. Ele sabe que alguns estão online e tenta 
autenticar sua presença do púlpito olhando para a câmera 
da transmissão ao vivo de vez em quando. Mas o pregador 
não sabe se você está acenando com a cabeça concordando 
ou só com sono. Ele não sabe se há alguma reação. Você 
pode estar pulando de alegria e ele não faz ideia. A pregação 
saudável é dialógica - o pregador se nutre de seus olhares, 
seus acenos e sua atenção enquanto prega. Ele necessita 
vê-lo. 

10.Além disso, a pregação é mais difícil para você se estiver 
em casa. Sentar-se no sofá e ver o pregador como uma 
imagem na tela simplesmente não é tão prazeroso quanto 
se sentar a 6 metros de distância dele, em uma sala com 
acústica melhor, cercado por dezenas de outros cristãos 
que também estão ouvindo-o com você. A atenção a um 
pregador 2D necessariamente diminui em comparação a um 
pregador 3D. 

11.Na adoração conjunta na igreja, nem tudo é roteirizado. 
Cumprimentamos alguém que não esperávamos ver. Um 
visitante pode se sentar perto e temos a oportunidade de 
recebê-lo. Pode ser que até mesmo desempenhemos um 
papel em levar alguém a Cristo. Estando no sofá de casa, 
nada disso acontece. Tudo é roteirizado. É quase impossível 
ter uma interação inesperada. 

12.Quando se está no templo, não dá para apertar o “mudo”. 
Você não pode pausar o culto para buscar mais café. Não 
é possível aumentar ou diminuir o volume. Você é menos 
tentado a pegar o celular e ver quem acabou de enviar-
lhe uma mensagem. Quando estamos na igreja, somos 
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maravilhosamente capturados pelo ambiente. Ficamos 
presos juntos com outros cristãos, diante de Deus. Isso é 
bom. 

13.Cantar. Talvez seja possível ouvir a congregação cantar 
através dos alto-falantes em casa, mas todos sabemos que 
não é o mesmo que ouvir as vozes reais ao nosso redor. O 
mesmo vale para a leitura conjunta das Escrituras ou de uma 
confi ssão de pecado em uníssono, mesmo que seja através 
de máscaras. Há uma artifi cialidade necessária quando 
essas coisas são feitas apenas com você e a família na sala 
de estar. Os outros membros precisam ouvi-lo cantar. Você 
os está fortalecendo enquanto eles ouvem sua voz. Sua 
afi nação não importa. Quer eles saibam ou não, você está 
reforçando a teologia deles com sua voz. 

14.Os Sacramentos. Perdemos a oportunidade de participar 
da Ceia do Senhor se estivermos em casa, e no entanto, 
cremos que essa é uma fonte vital de fortalecimento 
espiritual - não apenas um ato memorial. 

15.Tempo. Quanto mais tempo passa, e quanto mais 
confortáveis fi camos tentando ter culto de adoração à 
distância, mais “fora de forma” fi camos. Não estamos 
exercitando nossos músculos de adoração conjunta. Quanto 
mais esperarmos, mais normal será para nós adorar em 
casa. 

Pelas razões acima, isso está longe de ser ideal. Essa 
situação não é fácil para nenhum de nós. Há que ter paciência 
uns com os outros. Há que amar, compreender e demonstrar 
graça uns aos outros. Entretanto, implementando as 
medidas de segurança necessárias, devemos ousadamente 
encorajar uns aos outros a nos reunirmos para a adoração 
conjunta. Esse vírus é ruim. Eu entendo. Há que proteger 
nossos corpos - mas não às custas de nossas almas. 

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.
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Escalas dos cultos

José Fº Hintze Jr. 3807-1909
Lourenço Roediger Jr. 3297-5220

PRESBÍTEROS

Cultos Matutinos

Luiz Fernando M. Mello 99384-4271
Milton Flávio Moura 3644-3679 

Cultos Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Rogério Mangueira

DIÁCONOS

Cultos Matutinos

Líder de equipe: Francisco Manoel
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. Lourenço Roediger Jr. e família;
Diác. Sérgio Carvalho de Sousa 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

04

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


