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Liturgia baseada no Salmo 147.5.

TEMA: GRANDE E MUITO PODEROSO 
É O NOSSO DEUS.

1. PODEROSO PARA SALVAR.
- Cantemos o hino: “Glória e Celebração” 
(NC 52)
- Leitura Bíblica Conjunta: Isaías 61.1-11.

2. PODEROSO PARA RESTAURAR.
- Período em oração
- Cânticos espirituais
- Mensagem

3. PODEROSO PARA CONSOLAR.
- Cantemos o hino: “O Melhor Amigo” 
(NC 161)
- Ofertório
- Oração e Bênção

Liturgia baseada no Salmo 89.8.

TEMA: QUEM É PODEROSO COMO O 
SENHOR?

1. ELE É PODEROSO PARA NOS 
PERDOAR.
- Cantemos o hino: “Perdão” (NC 71)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 51.1-10
- Período em oração de confi ssão e 
intercessão

2. ELE É PODEROSO PARA NOS 
RESTAURAR.
- Cânticos espirituais (Ofertório)
- Mensagem
- Celebração da Ceia do Senhor

3. ELE É PODEROSO PARA NOS 
PROTEGER.
- Cantemos o hino: “Refúgio Verdadeiro” 
(NC 145)
- Oração e Bênção

Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante 
confrontareis com ele? (Isaías 40.18)
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AGENDA SEMANAL Compareça aos cultos presenciais! Av Dra Ruth Cardoso 6151 Pinheiros

DOMINGO
08h00 - Culto Matutino 1
09h30 - Escola Bíblica Dominical 
11h00 - Culto Matutino 2
16h00 - Culto Vespertino 1
17h30 - Culto Vespertino 2
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 youtube.com/ippinheiros



A VIDA DEBAIXO DO SOL
REVERENDO HERNANDES DIAS LOPES

“QUE PROVEITO TEM O HOMEM DE TODO 
O SEU TRABALHO, COM QUE SE AFADIGA 

DEBAIXO DO SOL?” (ECLESIASTES 1.3). 

Eclesiastes é, de longe, o livro mais polêmico 
da Bíblia. Muitos estudiosos questionaram sua 
canonicidade e outros colocaram em dúvida a 

autoria Salomônica. Por que este livro foi escrito? Qual foi 
a perspectiva do autor? Se não entendermos o propósito 
do autor e sem o fi ltro da graça, poderemos fi car com a 
pele tostada, completamente afadigados, debaixo do sol.

Entendemos que Salomão, fi lho de Davi, é o pregador 
que escreveu este livro. A palavra “Eclesiastes” tem 
a mesma origem do vocábulo grego Ecclesia, de onde 
vem a palavra “igreja”. O pregador está falando a uma 
comunidade acerca da impossibilidade instransponível 
do homem encontrar qualquer sentido na vida nas 
realizações pessoais e nas conquistas deste mundo. Em 
sua jornada do berço à sepultura, caminhando debaixo do 
sol, ele só encontra fadigas.   

Salomão foi o rei mais rico, mais sábio e que granjeou as 
maiores conquistas pessoais da história de Israel, quiçá 
do mundo. Sua riqueza era proverbial. Seu profundo 
conhecimento, nas mais diversas áreas das ciências 
concedia-lhe o prêmio do homem mais sábio de sua 
geração. Desfrutou de todos os prazeres que a vida pôde 
lhe proporcionar. Desde os banquetes mais requintados 
aos vinhos mais caros. Desde as vestes mais brilhantes 
às aventuras amorosas mais quentes. Tudo que Salomão 
fez, recebeu o carimbo da superlatividade. Suas taças 
cheias de prazer estavam transbordando e ele bebeu 
todas elas a largos sorvos até à última gota. Não negou 
a si mesmo nenhum prazer. Porém, tudo que granjeou, 
tudo que alcançou, tudo que experimentou, tudo que 
jogou para dentro de seu coração sedento de prazer, 
debaixo do sol, não pôde atenuar sua ânsia por aquilo que 
estava acima do sol. Deus havia colocado a eternidade 
em seu coração e os prazeres efêmeros deste mundo 
não passavam de vaidade, uma mera bolha de sabão 
dançando diante dos seus olhos no mar do nada.
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Salomão vai fazer uma peregrinação exaustiva pelos 
caminhos da vida. Vai tocar, sondar e experimentar 
muitas coisas, as mais altas e as mais baixas, as mais 
complexas e as mais simples, as mais distantes e mais 
próximas, as mais táteis e as mais impalpáveis. Mas tudo 
acima dele, ao redor dele, abaixo dele e dentro dele, 
debaixo do sol, é marcado pela a ausência crônica de 
sentido. Defi nitivamente, o homem não encontra razão 
superlativa para viver, mesmo quando suas mãos se 
enchem de riquezas generosas. No seu peito ainda lateja 
a dor do vazio, mesmo depois de fazer as viagens mais 
paradisíacas, depois de ostentar as roupas de grifes mais 
caras e comer nos restaurantes mais bem conceituados 
do mundo. 

Mesmo que os favores desta vida possam abrir largos 
sorrisos para o homem, a carranca do tédio continuará 
lhe assustando. Mesmo que ele more em casas 
palacianas, em apartamentos de luxo, com as paredes 
adornadas dos quadros mais famosos. Mesmo que 
seus pés sejam acariciados pelos tapetes mais macios 
e se banhe sob a aspersão generosa de água morna 
nos banheiros revestidos das louças mais caras, com 
torneiras banhadas de ouro. Mesmo que ele durma em 
camas de marfi m, coberto por lençóis de fi os egípcios e 
repouse sua cabeça em travesseiros de pena de ganso, 
sua alma não repousará sossegada.

Mesmo que sua fama chegue às alturas nefelibatas e 
seu nome se torne notório entre os homens; mesmo que 
o mundo se dobre aos seus pés num reconhecimento 
de sua grandeza majestática, ainda assim, o homem 
continuará sendo atordoado por um vazio impreenchível, 
sorvendo o cálice amargo de uma vida fútil, numa 
maratona enfadonha rumo à vaidade, cujo troféu não 
passa de uma baforada quente, um vapor que se dissipa, 
uma bolha de sabão.

Por isso, Salomão com larga experiência, nos toma 
pela mão e nos leva a reconhecer que o sentido da vida 
não está debaixo do sol, mas acima do sol. Não está no 
mundo, mas em Deus. A suma de tudo é temer a Deus e 
guardar os seus mandamentos; este é o dever de todo 
homem (Ec 12.13).



Escalas dos cultos

Lourenço Roediger Jr. 3297-5220
Luiz Fernando M. Mello 99384-4271

PRESBÍTEROS

Cultos Matutinos

Reinaldo da Costa 3023-1520
Ricardo Machado Costa 2155-0942

Cultos Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Luiz Caruso

DIÁCONOS

Cultos Matutinos

Líder de equipe: Helio Camarinho
Cultos Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Jessé Gomes
Conexão com Deus

Presidente JD: Jessé Gomes (11) 96205-3117
Vice-Presidente JD: Luiz Caruso (11) 97200-5083JUNTA 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. Reinaldo da Costa e família;
Diác. Felipe Gustavo Dourado 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; Pb. Raphael 
e Bertha de Cara; Sheila Macedo; Silvia (fi lha 
do Diác. Severino).

ORIENTAÇÃO (Em atividade).

EDITORAHEZIOM.COM.BR
    atendimento@editoraheziom.com.br
    (11) 99503-7739 |    (11) 995037739

/editoraheziom

Rua Guerra Junqueiro, 315 - Pinheiros SP

ADQUIRA ESTE E OUTROS TÍTULOS PELA

HEZIOM, uma editora missionária
Todo o lucro das vendas é destinado à obra missionária.

JUNTA MISSIONÁRIA DE PINHEIROS
Alvo da Oração: As Nações

Líder de equipe:
Rodrigo Gualano

Restaurado pela Palavra

Líder de equipe:
Bruno Neves

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. Domingos Alves Filho
Pastor Auxiliar

Rev. Mariano Alves Junior
Pastor Auxiliar (11) 91095-1175

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

Rev. Tiago Henrique da Silva
Pastor Auxiliar

Lic. Samuel Rocha Lopes
Licenciado

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


