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Liturgia Baseada em Êxodo 17.15

TEMA: O SENHOR É A NOSSA VITÓRIA 
EM TODO O SOFRIMENTO (Jeová Nissi)

1. ELE É A NOSSA VITÓRIA CONTRA O 
PECADO
- Cantemos o hino: “Rude Cruz” (NC 266)
- Oração de gratidão
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 98
- Cânticos espirituais

2. ELE É A NOSSA VITÓRIA CONTRA O 
MUNDO
- Mensagem

3. ELE É A NOSSA VITÓRIA CONTRA O 
DIABO
- Celebração da Santa Ceia
- Cantemos o hino: “Castelo Forte” (NC 155)
- Ofertório
- Declaração de nossa identidade
- Oração e Bênção

Liturgia baseada na Bíblia

TEMA: GLORIFICANDO AO ÚNICO DEUS 
VERDADEIRO

1. ELE É O DEUS ETERNO (El-Olan)
- Cantemos o hino: “Deus dos Antigos” (NC 18)
- Oração de adoração
- Leitura Bíblica Alternada: Isaias 40.12-31

2. ELE É O DEUS COMPASSIVO (El-Nosse)
- Período em oração
- Cânticos espirituais

3. ELE É O DEUS DA GRAÇA E DA 
MISERICÓRDIA (El-Ne’eman)
- Mensagem
- Celebração da Ceia do Senhor
- Cantemos o hino: “Maravilhosa Graça” 
- Ofertório
- Declaração de nossa 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



JESUS CONFORTA OS SEUS DISCÍPULOS
REVERENDO ARIVAL DIAS CASIMIRO

João 14.1-31
Segundo a bíblia, há cinco coisas que mais perturbam 
o coração humano: desgosto de fi lho (Gn 26.35), 
rejeição humana (Is 51.7), raiz de amargura (Hb 12.15), 
o medo do juízo divino (Jl 2.1), e a morte (At 20.10). 
Jesus está no Cenáculo com os seus discípulos. Há um 
clima de tristeza e consternação. Os discípulos estão 
confusos e perturbados com a iminente separação de 
Jesus. O Maravilhoso Conselheiro dirige-se para a 
cruz a fi m de enfrentar o sofrimento e a morte. Em sua 
humanidade perfeita, ele está angustiado de espírito 
(Jo 13.21) ou com a alma profundamente triste (Mt 
26.38). O médico da alma está ferido. Mas, Jesus é 
Deus, a fonte de toda a consolação. Ele conforta, 
exorta, instrui e ora pelos seus amados (Jo 14-17). 
Ele ordena aos seus discípulos: Não se turbe o vosso 
coração (Jo 14.1). 

PAREM DE FICAR PERTUBADOS (vv.1-6).
Os discípulos estavam perturbados, mas Jesus os 
ordena: Não se turbe o vosso coração (v.1). Em outras 
palavras: Parem de fi car perturbados! Primeiro, é Jesus 
quem faz o diagnóstico. Foi Ele quem diagnosticou a 
alma dos seus discípulos. Ele leu o que estava escrito 
na suas mentes e nos seus corações. Somente Ele 
sente e conhece o que se passa em nossa alma: Em 
toda a angústia deles, foi ele angustiado (Is 63.9). 
Segundo, a perturbação dos discípulos tinha algumas 
causas. Eles estavam envergonhados pela lição do 
lava pés. Eles estavam desapontados, pois pensavam 
que Jesus era o Messias político que implantaria um 
reino secular em Israel. Eles estavam tristes porque 
Jesus os deixaria e angustiados porque um dos 
doze seria o traidor. Eles se sentiam abandonados e 
desamparados. Terceiro, Jesus lhes dá uma ordem. 
Parem de sentir-se perturbados. Não se perturbem ao 
ponto de fi carem confusos e agitados. Trata-se de um 
imperativo na língua grega. Sossegar o coração não é 
uma opção, mas uma determinação divina. 
Após a ordem, Jesus apresenta alguns remédios que 
servem para tranquilizar o coração.

Creiam em Jesus. Jesus diz: credes em Deus, 
crede também em mim (v.1). A palavra “credes” é um 
imperativo verbal que signifi ca “continuem crendo em 
mim”. Não desistam de acreditar em Deus e em Jesus. 
“Se vocês crêem no Deus invisível, creiam em mim, 
mesmo que eu tenha que me ausentar por um tempo”. 
A força e a coragem para permanecer na fé procedem 
da confi ança que o Deus invisível está conosco (Dt 
31.6). 

Creiam nas promessas de Jesus. No momento 
em que o coração está perturbado precisamos olhar 
para o céu e pensar nas coisas lá do alto. Na casa 
de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, 
eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar (v.2). 
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Jesus promete que iremos morar no céu. Mas o que 
é o céu? Primeiro, o céu é um lugar. A bíblia o 
descreve como um país por causa da sua vastidão, 
de paraíso por causa da sua beleza, de cidade por 
causa dos seus muitos habitantes, de reino por causa 
da sua estrutura organizacional. Jesus o chama de 
casa de meu Pai, lugar de relacionamentos perfeitos e 
acolhimento aprazível. Nesta casa há muitos cômodos 
ou apartamentos que estão sendo preparados por 
Jesus, o mais excelente decorador de ambientes. A 
missão de Jesus foi primeiro ir ao céu para preparar 
acolhida para os seus discípulos (Lc 22.30). Segundo, 
o céu é estar com Jesus. Ele disse: E, quando eu for 
e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim 
mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também
(v.3). Observe a seqüência: eu vou, eu voltarei, eu os 
receberei e nós estaremos juntos por toda a eternidade 
(2Ts 2.1). A felicidade do céu é estar ali com Jesus, 
para sempre (Jo 17.24; Fp 1.23). Estar com Cristo é 
algo incomparavelmente melhor. 

Creiam que vocês estão no Caminho. Jesus está indo 
para o céu morar com o Pai. Dois discípulos dizem que 
desconhecem o caminho e o destino de Jesus (vv.4-5). 
Ele, contudo, esclarece: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou 
o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai 
senão por mim (v.6). Há três destaques nesta afi rmação 
de Jesus: Primeiro, o caminho para Deus é pessoal.
O pronome “eu” indica que somos salvos por uma 
pessoa, e não por uma instituição, ou por uma religião 
ou por um código moral. Jesus é o Caminho e este foi 
o primeiro nome dado aos seus seguidores (At 9.2; 
19.9,23; 22.4; 24.14,22). “Siga-me. Eu sou o caminho a 
verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir; sem 
a verdade não há saber; sem a vida não há viver. Eu 
sou o caminho que você deve seguir; a verdade que 
você deve crer; a vida pela qual você deve esperar. 
Eu sou o caminho inviolável; a verdade infalível, a 
vida sem fi m” (Thomas Kempis). Em segundo lugar, 
o caminho para Deus é exclusivo. O artigo defi nido 
masculino “o” revela que Jesus é o Caminho e não 
“um dos caminhos”. O conceito religioso que “todas as 
religiões levam a Deus” é falso. Ninguém chega a Deus 
se não for por intermédio de Jesus (At 4.12; 1Tm 2.7). 
Terceiro, o caminho para Deus é Jesus. No versículo 
predomina a ideia de que Jesus é o caminho e a sua 
melhor tradução seria: “Eu sou o caminho porque eu 
sou a verdade e a vida” (Wiliam Hendriksen). Jesus é 
a verdade que revela o Pai, que liberta o homem e que 
santifi ca o crente (Jo 8.32; 17.7). Ele é a verdade em 
oposição à mentira. Jesus é a vida (zoe) porque nele 
está a vida e ele tem vida em si mesmo. Ele tem a luz 
e as palavras de vida. Ele veio ao nosso encontro para 
nos dar a vida eterna (Jo 1.4; 5.26; 6.68; 8.12 e 10.10). 
Ele é a vida em oposição à morte. ”Jesus é o princípio, 
o meio e o fi m. Nele nós devemos iniciar, prosseguir e 
terminar” (Matthew Henry). 



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: Helio 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

Outros profi ssionais
de saúde:
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. Alan Vagner Reis Bazeth e família;
Diác. Rodrigo de Oliveira Lima 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; 
Antonia Loiola: 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


