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Liturgia Baseada em Lucas 10.39.

TEMA: ASSENTEMOS AOS PÉS DO SENHOR 
JESUS

1. EM ATITUDE DE PROFUNDO 
QUEBRANTAMENTO.
- Cantemos o hino: “Salmo 142 - Com a minha voz 
clamo ao Senhor” 
- Leitura Bíblica Alternada: Lucas 8.35-39
- Período em oração
- Cânticos espirituais

2. PRONTOS PARA APRENDER A PALAVRA.
- Mensagem

3. DISPOSTOS A NOS CONSAGRARMOS AO 
SENHOR.
- Cantemos o hino: “Vontade Soberana” (NC 218)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- Oração e Benção

Liturgia baseada no Salmo 51

TEMA: TRÊS PEDIDOS DE UM PECADOR PARA 
DEUS

1. LAVA-ME COMPLETAMENTE DO MEU 
PECADO (VV.1-10)
- Cantemos o hino “Coração Quebrantado” (NC 66)
- Leitura Bíblica Conjunta: Lamentações 3.39-42
- Período em oração de confi ssão.

2. RESTITUI-ME A ALEGRIA DA SALVAÇÃO
(VV. 8-12)
- Leitura Bíblica Conjunta: Isaías 12
- Cânticos espirituais
- Mensagem

3. USA-ME PARA ABENÇOAR OUTROS
(VV.13-19)
- Cantemos o hino “Dedicação pessoal” (NC 225)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- Oração e Benção

“Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas.
A ele, pois, a glória eternamente amém” (Romanos 11.36)
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AGENDA SEMANAL Acompanhe nossas transmissões ao vivo: youtube.com/ippinheiroscultos

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



AOS PÉS DO SALVADOR, O MELHOR LUGAR DO MUNDO

REVERENDO HERNANDES DIAS LOPES

O lugar mais alto que uma pessoa estar é aos 
pés do Salvador. É ali que encontramos 
abrigo para a nossa alma nas travessias 

pelos mares encapelados da vida. É ali que 
encontramos segurança para o nosso coração, 
diante dos terrores que nos assustam. É ali que 
encontramos uma fonte inesgotável de alegria, 
mesmo que as lágrimas rolem amargas pelo nosso 
rosto. Essa verdade magna da vida cristã pode 
ser vista, de forma eloquente, na vida de Maria, 
irmã de Marta e Lázaro. Ela só aparece três vezes 
no registro dos evangelhos, mas nas três que 
aparece, está aos pés do Salvador.

Em primeiro lugar, aos pés do Salvador para 
ouvir seus ensinamentos (Lc 10.39). Jesus está 
em sua casa. Era amigo da família. Marta está 
agitada de um lado para o outro, cuidando dos 
afazeres da casa, enquanto Maria está quedada 
aos pés de Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos. 
Marta fi ca perturbada com a inércia de sua irmã. 
Roga, então, a Jesus para interferir no caso e 
ordenar a Maria para sair de sua confortável 
posição, a fi m de ajudá-la nas lides domésticas. 
Longe de Jesus repreender Maria, repreende 
Marta, dizendo: “Marta! Marta! Andas inquieta e te 
preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é 
necessário ou uma só coisa; Maria, pois, escolheu 
a boa parte, e esta não lhe será tirada”. A melhor 
parte é estar aos pés de Jesus. A melhor escola é 
aprender aos pés do Salvador. A comunhão com 
Cristo é mais importante do que o trabalho para 
Cristo. Primeiro devemos nos deleitar nele e então 
servir a ele. O Senhor vem antes de sua obra. Vida 
com Jesus precede trabalho para Jesus.

Em segundo lugar, aos pés do Salvador para 
buscar consolo para as dores da nossa alma
(Jo 11.32). A dor do luto havia chegada no amado 
lar de Betânia. Lázaro adoeceu e morreu. Jesus 
foi avisado, mas só chegou quatro dias depois 
do sepultamento do amigo. As lágrimas eram 
copiosas. A dor era imensa. O choro era incontido. 
Jesus chega em Betânia e manda chamar Maria. 
Ela vai ao seu encontro e se prostra aos seus pés, 
agora para chorar. Jesus se comoveu e também 
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chorou. Ordenou que a pedra do túmulo de Lázaro 
fosse tirada e embocou sua voz para dentro deste 
e ordenou-lhe: “Lázaro, vem para fora”. O morto 
ouviu sua voz. Lázaro ressuscitou. A vida triunfou 
sobre a morte. A alegria varreu do rosto de Maria 
as lágrimas. A dor foi espanada de seu coração. 
Jesus enxugou suas lágrimas e trouxe o milagre 
da vida para dentro de sua casa. É aos pés do 
Salvador que nossas dores são tratadas. É aos 
pés do Salvador que jorra uma fonte inexaurível 
de vida e paz.

Em terceiro lugar, aos pés do Salvador para 
honrá-lo por seus gloriosos feitos (Jo 12.3). 
Maria mais uma vez está aos pés do Salvador. 
Agora, trazendo um vaso de alabastro com meio 
litro de preciosíssimo perfume de nardo puro, 
avaliado em mais de trezentos denários. Ela 
derrama todo esse raro e caro perfume sobre 
a cabeça de Jesus e depois enxuga seus pés 
com seus cabelos. Ela quer expressar a ele sua 
gratidão. Ela fez o melhor para o Mestre. Deu a ele 
sacrifi cialmente aquele perfume que estava sendo 
preparado para suas núpcias. Mesmo sendo 
incompreendida, até mesmo pelos discípulos de 
Jesus, chamando de desperdício a prodigalidade 
de seu amor, Maria não recuou em seu preito de 
gratidão, porque tinha como único vetor de ação, 
o propósito de agradar somente ao seu Senhor. 
Maria, fez a coisa certa, à pessoa certa, no tempo 
certo, apesar das críticas. O que ela fez, no 
recôndito de uma humilde casa, na pequena cidade 
de Betânia, tem sido proclamado dos eirados da 
história e sido trombeteado nos ouvidos do mundo. 
Ela colocou aos pés de Jesus tudo o que possuía, 
o melhor que possuía e, isso de forma generosa e 
sacrifi cial. Aos pés do Salvador é o melhor lugar 
do mundo para nos prostrarmos e adorarmos. 
Aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo 
para expressarmos nossa sincera gratidão por 
suas intervenções graciosas em nossa vida e em 
nossa família. Aos pés do Salvador é o melhor 
lugar do mundo para oferecermos a ele o fruto da 
nossa gratidão e da nossa consagração, para que 
essas ações reverberem para dentro da história e 
impactem as futuras gerações.



Escalas dos cultos

Milton Flávio Moura 3644-3679 
Reinaldo da Costa 3023-1520

PRESBÍTEROS

Cultos Matutinos

Ricardo Machado Costa 2155-0942
Salim Augusto Amed Ali 3868-2886

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

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. Ricardo Machado Costa e família;
Diác. Vinícius Sanaiote 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; 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


