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Liturgia baseada em Ezequiel 34.26.

TEMA: CHUVAS DE BÊNÇÃOS QUE O 
AVIVAMENTO TRAZ.

1. A BENÇÃO DA PIEDADE E DO TEMOR 
A DEUS.
- Oração de adoração
- Cantemos o hino “Trindade Santíssima”
(NC 11)
- Leitura Bíblica. Conjunta: Salmos 99
- Cânticos espirituais

2. A BENÇÃO DA MAIS ALTA 
CONSIDERAÇÃO PELA PALAVRA DE 
DEUS.
- Mensagem

3. A BENÇÃO DA TRANFORMAÇÃO DE 
VIDAS.
- Cantemos o hino: “A Vida com Jesus”
(NC 110)
- Ofertório
- Oração e Bênção

Liturgia baseada em Isaías 64.1-2.

TEMA: AVIVAMENTO: DEUS ROMPENDO O 
CÉU E DESCENDO SOBRE NÓS.

1. PARA MANIFESTAR A SUA PRESENÇA 
PODEROSA.
- Cantemos o hino: “Deus dos Antigos” (NC 18)
- Leitura Bíblica Conjunta: Isaías 64.1-12
- Oração de adoração
- Cânticos espirituais

2. PARA REVITALIZAR A SUA IGREJA 
APÁTICA.
- Período em oração por avivamento
- Mensagem

3. PARA PROMOVER O SEU GLORIOSO 
NOME.
- Cantemos o hino: “Os Intentos de Deus”
(NC 316)
- Ofertório
- 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



ORANDO POR AVIVAMENTO
REVERENDO ARIVAL DIAS CASIMIRO

“Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer do 
anos...” Habacuque 3.2

Nós, que vivemos os bastidores de uma igreja local, 
pastoreando o rebanho de Cristo, observamos um 
preocupante paradoxo: mesmo havendo declínio 
espiritual há o crescimento numérico na igreja. As igrejas 
estão cheias, mas as pessoas estão vazias da Palavra, 
do compromisso da obediência e do contentamento do 
espirito. Paul E. G. Cook afi rma: “O declínio espiritual 
nem sempre é refl etido numericamente; ele consiste 
numa retirada da vida espiritual verdadeira da igreja 
e pode até mesmo acontecer em tempos de aumento 
numérico”. A solução para tal situação é o avivamento 
espiritual. Precisamos urgentemente de um avivamento! 
Esse será produzido por Deus, mas deverá ser buscado 
pela igreja, através da oração. Maurice Roberts diz: “A 
oração suprema, que a igreja precisa em nosso mundo, 
deve ser por reavivamento”.

O que é um avivamento?
Avivamento ou reavivamento pode ser descrito de 
diversas maneiras. “Avivamento é aquela estranha e 
soberana obra de Deus na qual Ele visita o seu próprio 
povo, restaurando-o reanimando-o e libertando-o para 
receber a plenitude de suas bênçãos” (Stephen Olford). 
“Avivamento é um abundante derramamento do Espirito 
de Deus sobre o seu povo, renovando-o e despertando-o 
de sua preguiça espiritual e desobediência, levando-o a 
preocuparem-se com o pecado, a santidade de vida e 
a glória de Deus. O resultado é que um grande número 
de pessoas fora da igreja e descrente é trazido a Cristo 
e a sua igreja. No reavivamento, Deus dá uma nova 
saúde espiritual aos já crentes e nova vida aos mortos” 
(David Eby). “Um avivamento fi ca marcado pela vitória do 
Espirito sobre a carne” (Russel Shedd).
Em síntese, afi rmamos que o avivamento é uma atividade 
espiritual realizada por Deus, na vida do seu povo, por 
meio da ação poderosa do Espirito Santo. O objetivo do 
avivamento é a revitalização espiritual da sua igreja.

Motivos para se orar por avivamento
Quando olhamos para a nossa vida espiritual e para 
situação espiritual da igreja hoje, podemos relacionar 
alguns motivos que nos impulsionam a orar por 
avivamento: quando a leitura Bíblica e o compromisso 
com a Palavra são desprezados; quando a oração 
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deixa de ser vital para o cristão; quando a santifi cação 
é desprezada pelo cristão; quando o lazer e o trabalho 
prejudicam a piedade; quando o pecado é cometido sem 
incomodar a consciência; quando não existe adoração 
em espirito e verdade; quando não há compromisso com 
a obra de Deus; quando há mau testemunho por parte dos 
crentes; quando não há líderes comprometidos; quando 
não há conversões na Igreja;
quando não existe unidade na igreja; quando faltam visão 
e ação missionária.

Peça a Deus um avivamento
Devemos orar pedindo a deus um avivamento espiritual. 
A base para tal pedido encontra-se na Bíblia: “E, se o 
meu povo, que se chama pelo meu nome. Se humilhar, 
e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus 
maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei, 
e sararei a sua terra.” (2Cron 7.14). “Torna-nos a trazer, ó 
Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua ira de sobre 
nós”. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás 
a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivifi car-nos, 
para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, 
a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação.” (Sl 
85.4-7). “Porque eu bem sei os pensamentos que tenho 
a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e 
não de mal, para vos dar o fi m que esperais. Então me 
invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E 
buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes 
com todo o vosso coração. Clama a mim, e responder-
te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e fi rmes que não 
sabes”. (Jr 29.11-13; 33.3).
“E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e 
achareis; batei, e abrir-se-vos-á; Porque qualquer que 
pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-
se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o fi lho lhe pedir 
pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, 
lhe dará por peixe uma serpente? Ou, também, se lhe 
pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo 
maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos fi lhos, quanto 
mais dará o pai celestial o Espirito Santo aqueles que lho 
pedirem?” (Lucas 11.9-13). 

Meus irmãos, quando Deus vai enviar um avivamento, 
primeiramente, Ele envia seu Espirito de súplica e 
intercessão. Vamos orar objetiva e incessantemente pelo 
avivamento.



Escalas dos cultos

Siomar Joi  3712-1332 
Alan Vagner Reis Bazeth 3476-0095

PRESBÍTEROS

Cultos Matutinos

Daniel de Alcântara 5821-2389
Eduardo Seiti Teruiya 3719-1361

Cultos Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Fabiano do Vale

DIÁCONOS

Cultos Matutinos

Líder de equipe: Rogerio Mangueira
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. Ricardo Machado da Costa e família;
Diác. Fernando Oliveira Marques Cera 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

Rev. Vinícius Lacerda
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


