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Tema Para Liturgias 2019
A mensagem dos profetas 

menores para os dias de hoje: 
Conheçamos mais a Deus

Nossos Pastores

Liturgia baseada em Naum 1.3.

TEMA: DEUS É JUIZ E JULGA TODAS 
AS NAÇÕES.

1. ELE DECLARA A SENTENÇA
- Cantemos o hino: “Louvor ao Redentor” (NC 99)
- Oração de gratidão
- Leitura Bíblica Conjunta: Romanos 8.1-11
- Cânticos espirituais

2. ELE DESCREVE A SENTENÇA
- Mensagem

3. ELE EXECUTA A SENTEÇA
- Cantemos o hino: “Súplica do Redimido” (NC 97)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- Oração e Bênção

Rev. Domingos Alves Filho 
Pastor Auxliar
Rev. Valcimei O. Ferreira 
Pastor Auxiliar (11) 99936.2375
Rev. Hernandes Dias Lopes 
Pastor Colaborador
Rev. Josué Ferreira 
Pastor Colaborador (11) 98335.4553

Rev. Nisan Baía 
Pastor Colaborador
Rev. Paulo Sérgio Gomes 
Pastor Colaborador
Rev. Osias Mendes Ribeiro 
Pastor Emérito

Liturgia baseada em Naum 1.7.

TEMA: NA CRISE, CONFIEMOS EM 
DEUS.

1. PORQUE DEUS É BOM.
- Cantemos o hino: “Ao Deus Grandioso” (NC 26)
- Oração de Adoração
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 34.1-10
- Cânticos espirituais

2. PORQUE DEUS É FORTALEZA NO 
DIA DA ANGÚSTIA.
- Ensino Bíblico: Salmos 18.6
- Período em oração
- Cantemos o hino: “Falar com Deus”
- Batismo infantil

3. PORQUE DEUS CONHECE OS QUE 
NELE SE REFUGIAM.
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Rica Promessa” (NC 112)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- Oração e Bênção
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Rev.  Arival Dias 
Casimiro 
 Pastor Titular
(11) 99355.2321
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Pedidos
de Oração

Dízimos
e Ofertas

Agenda
Semanal

Enfermos
Diác. Vivaldo; Adriana Wenzel; Alexia; Antônia 
Loiola; Arthur (filho da Bianca); Benedita 
Caruso; Célia Cavassi; Daniel Nitrini Batista; 
Felicinda M. Araújo; Haroldo e Regina Verçosa; 
Heico Uehara; José Brás Irmão (pai da Cátia 
Barcelos); Luciana Behr Klajman Costa; Maria 
das Chagas; Maria Oliveira Minervino; Moisés 
Albino; Pb. Raphael e Bertha de Cara; Rose 
Bossan; Sheila Macedo; Silvia (filha do Diác. 
Severino).
Oficiais:
Presb. Lourenço Roediger Junior e família; 
Diác. Bruno Carlos Braz Almeida e família.

IGREJA PRESBITERIANA DE PINHEIROS 
Av. das Nações Unidas, 6151 - Alto de Pinheiros -  SP - Tel.: (11) 3093.2858 

secretaria@ippinheiros.org.br - www.ippinheiros.org.br

                      /ippinheiros 

    /ipbpinheiros

IGREJA PRESBITERIANA DE PINHEIROS 
CNPJ: 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: 10.755.150/0001-69 

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

PROJETO DE EXPANSÃO 
50.954.825/0001-13 
Faça a sua oferta generosa!!!

BANCO BRADESCO 
Ag. 0031 • C/C. 5632-4

Faça parte daquilo 
que Deus está 
fazendo na cidade 
de São Paulo!

Junta Missionária de Pinheiros
Nome da missão:
Projeto Capacitação Missionária  
Missionária:
Tamar Alcântara.
Pedidos: 
- Pela saúde dos seus pais;
- Pelo processo de candidatura com a APMT e 
ministério;
- Que Deus continue direcionando suas 
capacitações.

DOMINGO   
08h30 - Culto Matutino  
09h40 - Escola Bíblica  
11h00 - Culto Matutino  
16h30 - Culto 
17h40 - Escola Bíblica  
19h00 - Culto Vespertino

SEGUNDA-FEIRA           
20h - Conexão com Deus
TERÇA-FEIRA    
14h30 - Mulher Esperança 
20h - Orando as Promessas 
de Deus

QUARTA-FEIRA 
20h - Sã Doutrina
QUINTA-FEIRA 
19h - Cursos Bíblicos



Palavra Pastoral

A JUSTIFICAÇÃO PELA 
FÉ
Rev.  Arival Dias Casimiro

A Justificação pela Fé é a principal doutrina 
do cristianismo. Martinho Lutero disse: “Esta 
doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. 
Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva 
e defende a igreja de Deus. E sem ela, a igreja 
de Deus não poderia existir nem por uma 
única hora”. Martin Lloyd-Jones afirmou que a 
justificação pela fé “é a grande doutrina central 
de todo protestantismo, e vocês descobrirão 
que em cada avivamento ela sempre vem na 
vanguarda”. A igreja cai ou permanece de pé 
por causa desta doutrina. Ela é a espinha dorsal 
de todas as doutrinas bíblicas. John Piper diz: 
“Pregar e viver a justificação pela fé glorifica 
a Cristo, resgata pecadores desesperados, 
encoraja santos imperfeitos e fortalece igrejas 
frágeis”.

A justificação é um ato jurídico ou uma 
sentença divina na qual Ele declara perdoado 
todo pecador que crer em Jesus. Luiz Berkhof 
define: “A justificação é um ato judicial de 
Deus no qual Ele declara, baseado na justiça 
de Jesus Cristo, que todas as exigências da lei 
estão satisfeitas com respeito ao pecador”. A 
justificação é o contrário de condenação. Ela 
é um ato único e legal que remove a culpa do 
pecado e restaura o pecador a sua condição 
de filho de Deus, com todos os seus direitos, 
privilégios e deveres. A justificação não ocorre 
na vida do pecador, não produz mudanças 
no seu caráter, mas no Tribunal de Deus. 
Justificação uma é declaração e santificação é 
transformação.  Mas, é a partir da justificação 
que o Espírito Santo inicia no pecador todo o 
processo de santificação até a sua glorificação. 
A justificação possui cinco características 
básicas, segundo o ensino de Paulo em 
Romanos 3.21-31.

Primeira, a justificação se origina em Deus. A 
justificação pela fé é a manifestação da justiça 
de Deus sobre os pecadores. Ele é quem toma a 
iniciativa de perdoar o homem de todos os seus 
pecados, declarando-lhe que não existe mais 
nenhuma condenação contra ele. Ele é o autor 
da justificação, a qual não pode ser obtida pela 
obediência humana à lei de Deus (Gl 2.16,21). 

Ele é o Juiz Supremo que declara a absolvição 
do pecador.

Segunda, a justificação é pela fé. A justiça de 
Deus é recebida mediante a fé (Rm 3.22). A jus-
tificação não acontece por causa da fé, mas, por 
meio ou através da fé. A fé não tem nenhum me-
recimento, mas é o instrumento ou a mão que re-
cebe o presente. Esta fé não existe naturalmente 
no coração humano, mas é um presente de Deus. 
Por isso, toda pessoa para ser justificada precisa 
receber de Deus a fé: “Porque pela graça sois sal-
vos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom 
de Deus” (Ef 2.8).

Terceira, a justificação é uma necessidade. Todos 
os homens são pecadores e necessitam do perdão 
de Deus. A justiça de Deus é para todos e sobre 
todos, judeus e gentios, porque todos erraram o 
alvo, deixando de ser conforme o propósito de 
Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de 
Deus (Rm 3.23).

Quarta, a justificação é gratuita. A justificação é 
um presente que Deus concede ao homem. Pau-
lo diz: sendo justificados gratuitamente, por sua 
graça (Rm 3.24). A palavra gratuitamente signi-
fica “como um presente”, “sem pagamento”; e a 
palavra graça significa “por um favor imerecido”. 
Ela não pode ser comprada por obras humanas 
ou conquistada por méritos pessoais. Ela é exclu-
sivamente pela graça.

Quinta, a justificação se baseia em Jesus Cristo. A 
salvação é gratuita para o pecador, mas ela teve 
um alto custo para Deus. Para nós a salvação é 
grátis, mas para Deus custou à vida de seu Filho. 
Sabendo que não foi mediante coisas corruptí-
veis, como prata ou ouro, que fostes resgatados 
do vosso fútil procedimento que vossos pais vos 
legaram, mas pelo precioso sangue, como de cor-
deiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cris-
to (1Pe 1.18-19). É por meio do sacrifício de Jesus, 
que Deus toma a culpa do pecador e a atribuí a 
Jesus Cristo. E a justiça que há em Jesus Cristo 
é imputada ao pecador. Jesus pagou a pena em 
nosso lugar, e por isso nenhuma condenação há 
para aquele que nele confia. Creia agora mesmo 
em Jesus e receba a sua justificação.
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Escalas

Presbíteros
21/07 - Matutino
Luiz Fernando Mello (3719-4333)
Milton Flávio Moura (3644-3679)
21/07 - Vespertino
Reinaldo Costa (3023-1520)
Ricardo Machado Costa (2155-0942)

Junta Diaconal
28/07 - Matutino 
Guilherme Rocha     (líder da equipe)
28/07 -  Vespertino 
Roberto Marcelino  (líder da equipe)
29/07 -  Conexão com Deus 
Sergio C. Sousa        (líder da equipe)
Presidente: Osawaldo Cera         (99514-9771)
Vice-Presidente: Jessé Gomes    (98466-3117)

MÊS DE EVANGELIZAÇÃO INTENSA 
Durante o mês de julho, todos os membros da Igreja 
Presbiteriana de Pinheiros, sede e congregações, estarão 
mobilizados a evangelizar e ganhar pessoas para Jesus 
Cristo. Evangelismo pessoal, redes sociais, literatura, em 
pequenos grupos e nos cultos realizados na igreja. Toda 
igreja indo ao encontro de um mundo perdido!
93% dos membros da igreja nunca compartilham do 
Evangelho. Muitos pastores e oficiais não são ganhadores 
de almas. ISSO PRECISA MUDAR. Cada cristão ganhando 
uma alma para Cristo.

AGENDA DE TRABALHO
•Julho: mês de semeadura e colheita de almas – Todos os 
cultos serão evangelísticos.
•Agosto a novembro: discipulado e preparação para o 
batismo e profissão de fé.
•24 de novembro: culto de recebimento de novos 
membros, na sede e em todas as congregações.
 
ORE, MOBILIZE-SE E PREPARE-SE PARA COMPARTILHAR O 
EVANGELHO.

NÃO ENTRAR COMENDO 
NO TEMPLO

SEJA BREVE NO EMBARQUE 
E DESEMBARQUE

NÃO TRANSITAR DURANTE 
ORAÇÃO OU LEITURA 

BÍBLICA

RECEBA AS DIVULGAÇÕES DA IPP POR WHATSAPP
Salve em seu celular o novo número da comunicação: (11) 97374.6902. 
Em seguida, envie uma mensagem para este número, solicitando sua inclusão 
na lista de transmissão. Informe seu nome e se já é membro da IPP ou se é apenas 
participante das atividades da IPP.

SERVIÇOS DE 
APOIO GRATUITOS
Cardiologista 
Clínico Geral 
Gastroenterologista 
Ginecologista 
Pediatria 
Nutricionista 
Psicopedagoga 
Orientação Jurídica

***S.OS. MÉDICOS*** 
O Ambulatório da Igreja 
está necessitando de 
MÉDICOS de qualquer 
especialidade, que possam 
doar 3 ou 6 horas mensais 
para prestar atendimento. 
Os irmãos interessados 
podem entrar em contato 
com a Secretaria da Igreja.

GRUPOS DE PASTOREIO
Nosso desafio é ver toda igreja 
participando dos Grupos de 
Pastoreio. Precisamos de novos 
líderes para formar novos 
grupos, e lares que possam 
receber os grupos em suas casas. 
Para participar de um grupo, 
ou para oferecer sua casa para 
receber um grupo, fale com o 
Pr. Valcimei e obtenha mais 
informações.

Avisos!

A Junta Diaconal informa

APROVEITE PARA ORAR NOS 
MOMENTOS ANTES DO CULTO

EBD 2°SEMESTRE - NOVAS TURMAS RECÉM INICIADAS.


