Boletim Dominical
São Paulo, 28 de novembro de 2021 | No 1759 | Ano XXXIV

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 Marcos 10.45.

Liturgia Baseada em João 4.34-38.

TEMA: JESUS, O MAIOR EXEMPLO DE
SERVO

TEMA: SATISFAÇÃO EM REALIZAR A OBRA
DE DEUS.

1. ELE SERVIU A DEUS COM GRATIDÃO.
- Cantemos o hino: “Dedicação Pessoal”
(NC 225)
- Leitura Bíblica Alternada: 1 Pedro 3.8-12
- Oração de louvor
- Cânticos espirituais

1. OBSERVANDO O TEMPO OPORTUNO DE
DEUS
- Cantemos o hino: “Igreja, Alerta!” (NC 287)
- Oração de Adoração
- Leitura Bíblica Conjunta: Marcos 16.14-18
- Cânticos espirituais

2. ELE SERVIU AOS HOMENS COM
HUMILDADE.
- Mensagem

2. SEMEANDO E COLHENDO COM MUITO
TRABALHO.
- Recebimento de novos membros
- Cantemos o hino: “Transformação” (NC 336)
- Ofertório
- Mensagem

3. ELE SERVIU PARA QUE IMITEMOS O SEU
EXEMPLO.
- Cantemos o hino: “Serviço do Crente”
(NC 315)
- Ofertório
- Oração e Benção

AGENDA SEMANAL

3. CONSCIENTE DE QUE TODA
RECOMPENSA VEM DE DEUS.
- Cantemos o hino: “Colheita Bendita” (NC 286)
- Oração e Benção

Compareça aos cultos presenciais! Av Dra Ruth Cardoso 6151 Pinheiros

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

N

O QUARTO DA ORAÇÃO

uma tosca imitação dos fariseus, nós gostamos
dos holofotes, somos atraídos pelas luzes da
ribalta, onde fazemos propaganda de nossa
vida espiritual. Porém, Deus nos espera para um
encontro no quarto da oração, no anonimato do lugar
secreto. Os fariseus gostavam de orar em público
e tocar trombetas para estadear suas pretensas
virtudes, mas nossa vida em público deve ser o
reﬂexo da nossa comunhão com Deus no quarto da
oração. O quarto da oração é o nosso lugar secreto,
é o santo dos santos onde a glória de Deus assiste.
É ali que Deus nos vê, nos ouve e nos recompensa.
O quarto da oração é a caminhada de Enoque com
Deus, o passeio de Deus com Adão na viração da
tarde no jardim do Éden e a experiência da sarça
que ardia e não se consumia para Moisés. O quatro
da oração é onde o azeite da viúva jorra, enquanto
tem vasilhas vazias. O quarto da oração é onde o
menino morto tem sua carne aquecida e se levanta
da morte. O quarto da oração é o Jordão onde Eliseu
recebe porção dobrada do espírito de Elias e onde
Jeú recebe a unção para ser rei de Israel e virar a
página da história do seu povo. O quarto da oração
representava os lugares solitários para onde Jesus se
dirigia, para passar noites em comunhão com o Pai.

O quarto da oração enseja-nos quatro lições:
Em primeiro lugar, é ali que abrimos a agenda
da obediência sem racionalizações. Jesus nos
ordenou a entrar no quarto e falar com Deus em
secreto. É ali que o Pai tem um encontro conosco.
Se estamos ocupados demais para nos ocuparmos
com Deus então nossa vida caiu num ativismo estéril.
Devemos nos deleitarmos em Deus mais do que nas
bênçãos de Deus. O doador é melhor do que suas
dádivas.
Em segundo lugar, é ali que a agenda da oração
a Deus foge dos holofotes. É ali que falamos com
Deus em secreto, sem fazermos propaganda de
quem somos e do que fazemos. É ali, no anonimato
do quarto fechado, que Deus nos vê, nos ouve e nos
recompensa. Se não prevalecermos com Deus em
secreto, não teremos poder para prevalecer diante
dos homens em público. Devemos, à semelhança
de Elias, nos prostramos diante do Rei dos reis, para
depois nos levantarmos diante do rei.
Em terceiro lugar, é ali que desfrutamos íntima
comunhão com Deus. No quarto, com a porta
fechada nos desligamos do barulho do mundo, para
concentrarmo-nos no relacionamento íntimo com
Deus. Ali cessam as vozes do labor para falarmos
com Deus e ouvirmos sua doce voz. Nosso prazer
em Deus deve ser maior do que nosso deleite nas
maiores bênçãos de Deus. A comunhão com Deus
deve ser nossa maior aspiração, nossa maior busca
e nosso mais precioso tesouro espiritual.

O quarto da oração é o ventre do peixe para Jonas,
a ilha de Patmos para João, o porão do navio para
Paulo. O quarto da oração é o cenáculo para os
cristãos primitivos e a casa que treme pela visitação
do Espírito Santo para a igreja de Jerusalém. O quarto
da oração é onde temos o maior deleite na terra, pois
é ali que ﬁcamos na presença de Deus, onde há
plenitude de alegria e delícias perpetuamente. A porta
fechada do quarto é onde a porta do céu se abre. Ali é
o lugar onde Jesus vem ao nosso encontro e o Espírito
nos unge com o óleo da alegria. É nesse lugar secreto
que as maiores batalhas são travadas. É nesse lugar
que as vitórias mais esplêndidas são alcançadas. É
no quarto da oração que somos revestidos de poder
para vivermos vitoriosamente. É nesse lugar secreto
que a família experimenta seus maiores milagres, a
igreja recebe a sua maior força e os céus se fendem
para derramar os mais poderosos avivamentos.

Em quarto lugar, é ali que as recompensas divinas
nos alcançam. Deus vê em secreto, Deus age em
secreto, Deus recompensa em secreto, mas os
resultados dessa audiência com a porta do quarto
fechada reﬂetem na vida em público. Pela oração
recebemos poder. Pela oração somos curados,
consolados e capacitados. Porém, sem oração nos
distrairemos e nos afadigaremos com muitas coisas
e perderemos o principal, a única coisa necessária.
Sem oração nossa vida será rasa, infrutífera e sem
virtude do Espírito Santo. Você tem encontrado a
Deus no seu quarto de oração?
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Escalas dos cultos
PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

Cultos Matutinos

Cultos Matutinos

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

Cultos Vespertino e Noturno
José Fº Hintze Jr. 3807-1909
Lourenço Roediger Jr. 3297-5220

JUNTA DIACONAL

Líder de equipe: Fernando Hintze

Restaurado pela Palavra

Líder equipe: Rodrigo Gualano

Cultos Vespertino e Noturno A Grande Comissão
Líder de equipe: Helio Camarinho

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;
Arthur (ﬁlho da Bianca); Claudinei Cortiñas;
Daniel Nitrini Batista; Edisabete Moura; Emília
Alves Dias; Estelita Alcântara; Felicinda M.
Araújo; Heico Uehara; 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. Siomar Joi e família;
Diác. William Martinez Yong 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

/editorahebrom
Rua Guerra Junqueiro, 315 - Pinheiros SP

(11) 98354-0266

Proﬁssionais de saúde:
Fisioterapia
Nutrição
Psicologia
Psicopedagogia
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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. Mariano Alves Junior
Pastor Auxiliar (11) 91095-1175

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

Rev. Alberto de Lima
Pastor Auxiliar

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

Rev. Osias Mendes Ribeiro
Pastor Emérito

Rev. Domingos Alves Filho
Pastor Auxiliar

Rev. Hernandes Dias Lopes
Pastor Colaborador

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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