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Liturgia baseada na Bíblia.

TEMA: AS MAIS GLORIOSAS 
PERFEIÇÕES DE DEUS.

1. A BONDADE DE DEUS.
- Cantemos o hino: “Maravilhas Divinas” 
(NC 33)
- Oração de Gratidão

2. A SANTIDADE DE DEUS.
- Leitura Bíblica Conjunta: Isaías 6.1-8
- Cânticos espirituais
- Mensagem

3. A GRAÇA DE DEUS.
- Celebração da Ceia do Senhor
- Cantemos o hino: “A Mensagem Real” 
(NC 288)
- Ofertório
- Oração e Bênção

Liturgia baseada na Bíblia.

TEMA: A INCOMPARÁVEL SANTIDADE 
DE DEUS.

1. ADORAMOS AO PAI QUE É 
SANTÍSSIMO.
- Chamada à adoração: Apocalipse 4.8-11
- Oração de adoração
- Cantemos o hino: “Trindade Santíssima” 
(NC 11)

2. AGRADECEMOS AO FILHO QUE É O 
NOSSO SALVADOR E SENHOR.
- Leitura Bíblica Conjunta: Apocalipse 5.1-14
- Cânticos espirituais
- Ofertório

3. OBEDECEMOS AO ESPÍRITO QUE É O 
NOSSO GUIA.
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Eu não posso fugir do 
teu Espírito”
- Oração e Bênção

Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? (Isaías 40.18)

CULTOS MATUTINOS CULTOS VESPERTINO E NOTURNO

Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? (Isaías 40.18)
TEMA DA LITURGIA 2022: SERVINDO AO DEUS INCOMPARÁVEL
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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



INVERSÃO DE VALORES, A VIDA DE PONTA-CABEÇA

REVERENDO HERNANDES DIAS LOPES

Historiadores de escol afi rmaram, e com razão, que 
o império romano só caiu nas mãos dos bárbaros 
porque já estava podre por dentro. Como somos 
lerdos em aprender com os erros da história, estamos 
fadados a cometer os mesmos desvarios e colher os 
mesmos resultados amargos.

Em nome do progressismo, estamos assistindo 
uma realidade inglória da destruição dos valores 
morais. Agendas progressistas não querem apenas 
tolerância para se praticar toda sorte de desvarios 
comportamentais, mas querem também empurrar 
goela abaixo um estilo de vida às avessas para toda 
a sociedade. Jeitosamente, militantes ferrenhos 
dessa inversão de valores se infi ltram em todos 
os setores da sociedade, laborando sem pausa 
na desconstrução da ética judaico-cristã. Querem 
jogar fora todo o legado que herdamos dos nossos 
antepassados. Querem uma sociedade sem limites, 
rendida à ditadura do relativismo moral. Pelas lentes 
embaçadas dessa cosmovisão, o certo é errado e o 
errado é certo; a luz é escuridão e a escuridão é luz; 
o doce é amargo e o amargo é doce. A vida está de 
ponta-cabeça. Os valores estão invertidos. Não existe 
mais o certo e o errado. Alistaremos aqui, quatro 
aspectos dessa inversão de valores:

Em primeiro lugar, a inversão de valores quanto 
à dignidade da vida. Os ativistas pró-aborto fazem 
uma distinção grotesca entre vida humana e pessoa 
humana. Admitem que o feto é uma vida humana, 
mas negam direito à vida àqueles que dizem não ser 
ainda uma pessoa humana. Assim, veem o feto que 
está sendo formado como uma massa indesejável 
que pode ser descartada do corpo da mãe, como uma 
verruga pestilenta. Certamente, o aborto pode ter o 
amparo das leis humanas, mas jamais terá o aval da 
lei de Deus. A vida começa na concepção e Deus 
é o autor da vida. É prerrogativa divina dar a vida e 
tirar a vida. O aborto é assassinato e assassinato 
com requintes de crueldade. Ser a favor do aborto 
é abraçar a cultura da morte, em nome dos direitos 
humanos. É negar o mais sagrado dos direitos, o 
direito à vida, o direito de nascer e de viver.

Em segundo lugar, a inversão de valores quanto 
à dignidade do gênero. Os ativistas radicais, na 
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contramão da ciência, querem emplacar a ideia 
de que a criança nasce neutra e ela mesma é que 
deve escolher se quer ser do gênero masculino ou 
feminino. Desde a concepção, porém, essa defi nição 
de gênero já é estabelecida biologicamente. O zigoto, 
o embrião e o feto já trazem essa defi nição. Todos os 
órgãos internos e externos do menino e da menina se 
desenvolvem, naturalmente, desde o ventre materno. 
Afi rmar que a decisão de gênero é uma questão pós-
nascimento é conspirar contra a ciência e contra 
os valores básicos que sustentaram a família e a 
sociedade desde as priscas eras.

Em terceiro lugar, a inversão de valores quanto 
à dignidade do casamento. O casamento foi a 
primeira instituição divina. Deus criou o homem e a 
mulher distintos e uniu-os em casamento para uma 
relação de complementaridade. Só uma relação 
heterossexual pode cumprir o mandato cultural 
de procriação e perpetuação da raça. A relação 
homoafetiva pode ser aceita e regulamentada pelas 
leis dos homens, mas jamais será sancionada pela lei 
de Deus. A sociedade humana muda, as leis humanas 
mudam, mas a Palavra de Deus é imutável. Ela não se 
dobra diante da cultura. Ela não é julgada pela cultura. 
Ela continua sendo a única norma absoluta de fé e 
de conduta que devemos seguir, se quisermos viver 
em consonância com o propósito para o qual fomos 
criados. 

Em quarto lugar, a inversão de valores quanto à 
dignidade da família. Há uma cruzada ostensiva 
contra a família tradicional neste tempo. Há um 
esforço colossal para acabar com a ideia de pai e mãe, 
homem e mulher, menino e menina. Querem impor até 
mesmo uma linguagem neutra, para apagar de vez 
com o conceito de masculino e feminino. Infelizmente, 
o esforço para implementar essa agenda conta com 
o apoio de parlamentos e cortes. A grande mídia, o 
cinema e o teatro estão de mãos dadas para tirar do 
mastro a bandeira da família tradicional, conforme 
instituída por Deus, para fi ncar um novo estandarte, 
o estandarte da família permissiva, acéfala e 
desgovernada como uma nau sem rumo. A pergunta 
do salmista cruza os séculos e chega até nós, com 
voz retumbante: “Ora, destruídos os fundamentos, o 
que poderá fazer o justo?” (Sl 11.3).



Escalas dos cultos

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

PRESBÍTEROS

Cultos Matutinos

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

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

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).

Ofi ciais:
Presb. Alan Vagner Reis Bazeth e família;
Diác. Hélio Camarinho e família.

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
Av. Dra Ruth Cardoso, 6151
Av. General Furtado do Nascimento, 740
(transfer gratuito para a IPP, ida e volta)

BERÇÁRIO
+ Sala para crianças

facebook.com/ippinheiros
youtube.com/ippinheiros
instagram.com/ippinheiros

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

Rev. Arival Dias Casimiro Pastor Titular (11) 99355-2321


