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Liturgia baseada no Salmo 62.11

TEMA: O PODER PERTENCE A DEUS

1. O PODER PARA CRIAR
- Oração de adoração
- Cantemos o hino: “Os Céus 
Proclamam” (NC 22)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 96
- Cânticos espirituais

2. O PODER PARA SALVAR
- Mensagem

3. O PODER PARA RESTAURAR
- Cantemos o hino: “O Melhor Amigo” 
(NC 161)
- Ofertório
- Declaração de Identidade
- Oração e Benção

Liturgia baseada em Efésios 2.14.

TEMA: JESUS CRISTO É A NOSSA PAZ

1. ELE É A NOSSA PAZ COM DEUS
- Oração
- Cantemos o hino: “Bondoso Amigo”
(NC 159)
- Leitura Bíblica Alternada: Romanos 5.1-11
- Cânticos espirituais

2. ELE É A NOSSA PAZ ESPIRITUAL
- Mensagem
- Celebração da Ceia do Senhor

3. ELE É A NOSSA PAZ NAS AFLIÇÕES
- Cantemos o hino: “Afl ição e Paz” (NC 108)
- Ofertório
- Oração e Benção

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



ENCORAJADOS À SANTIFICAÇÃO

REVERENDO ARIVAL DIAS CASIMIRO

Ficamos assustados com a quantidade de pessoas 
hoje, que se diz evangélica, mas não apresenta 
uma vida de santidade. Pessoas que se apresentam 

como crentes, mas continuam negando a fé, pelo seu 
comportamento. Pessoas que estão na igreja e que não 
mostram sinais de arrependimento, mudança de vida e de 
atitudes.

O evangelho de Deus é a boa nova do arrependimento 
e da mudança de vida. Onde Jesus habita, produz 
transformação. Todo aquele que é nascido de Deus busca 
uma vida de santifi cação e vive inconformado com o 
pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na 
prática de pecado; pols o que permanece nele é a divina 
semente; ora, esse não pode viver pecando, porque é 
nascido de Deus (1Jo 3.9). O verdadeiro crente é alguém 
inconformado com a sua natureza pecaminosa. Ele vive 
lutando para não pecar.

A bíblia ensina que a santifi cação consiste de duas 
partes: a mortifi cação do velho homem e a vivifi cação do 
novo homem. Trata-se de uma luta para abandonar os 
hábitos e procedimentos da vida antes da conversão, e a 
assimilação e pratica de novos hábitos. Fazei, pois, morrer 
a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão 
lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria; por 
estas coisas é que vem a ira de Deus (sobre os fi lhos da 
desobediência]. Ora, nessas mesmas coisas andastes 
vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, 
porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto: ira, 
indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena 
do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que 
vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos 
revestistes do novo homem que se refaz para o pleno 
conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou 
(Cl 3.5-10). Paulo fala da santifi cação como uma mudança 
de hábitos e de comportamento: “isto, portanto, digo e no 
Senhor testifi co que não mais andeis como também andam 
os gentios” (Ef 4.17). Precisamos nos despojar do velho 
homem e nos revestir do novo homem (Ef 4.22-24). Em 
sintese, santifi cação é andar de acordo com a nossa nova 
natureza. É abandonar o estilo de vida que tínhamos antes 
da nossa conversão e andar em novidade de vida.

A ideia fundamental de santifi cação é a de separação. O 
povo de Deus é um povo separado do mundo, para viver no 
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mundo, servindo a Deus. L. Berkhof defi ne a santifi cação 
como “a graciosa e contínua operação do Espírito Santo 
pela qual Ele liberta o pecador justifi cando da corrupção do 
pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus, e o 
capacita a praticar boas obras”.

A santifi cação, portanto, tem dois aspectos. Primeiro, a 
santifi cação posicional, isto é, aquilo que somos diante 
de Deus, pelo fato de estamos em Cristo Jesus. Após a 
nossa conversão nos tornamos fi lhos de Deus. Apesar 
dos nossos defeitos, somos “santos e amados” por Deus 
(Ef 1.1). Segundo, a santifi cação experimental, isto é, 
o processo de santifi cação quando vamos deixando as 
práticas pecaminosas e nos consagrando a Deus. Fomos 
salvos para buscar uma vida de santifi cação. À lgreja de 
Deus que está em Corinto, aos santifi cados em Cristo 
Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em 
todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 
Senhor deles e nosso (1Co 1.2). Fomos chamados por 
Deus para sermos santos.

A santifi cação é uma obra sobrenatural de Deus na vida do 
cristão, como resultado da sua união com Cristo. Alguns 
fatos sobre a santifi cação: Fomos santifi cados em Cristo 
Jesus (1Co 1.30). Somos santifi cados pela Palavra de 
Deus (Jo 17.17). Somos santifi cados pelo sangue de Jesus 
(Hb 10.10). Somos santifi cados pela fé (At 26.18). Somos 
santifi cados pelo Espírito (2Ts 2.13).

A santifi cação é uma obra que requer a nossa cooperação. 
O cristão coopera com a sua santifi cação quando se utiliza 
dos meios que Deus lhe oferece: a oração, a Palavra de 
Deus e os sacramentos (batismo e santa ceia). Precisamos 
orar, estudar e praticar a bíblia. Necessitamos fugir das 
tentações, das más companhias e dos ambientes que nos 
estimulam a pecar. Precisamos buscar o poder do Espírito 
Santo: E não vos embriagueis com vinho, no qual há 
dissolução, mas enchei-vos do Espírito (Ef 5.18). Somente 
na força do Espírito, permaneceremos de pé.

Busquemos, pois, a santifi cação. Ela é indispensável para 
o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas.
Lembre-se do recado do apóstolo Paulo: Porquanto Deus 
não nos chamou para a impureza, e sim para a santifi cação. 
Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, 
e sim a Deus, que também vos dá o seu Espirito Santo (1Ts 
4.7-8). Não despreze a santifi cação.



Escalas dos cultos

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

PRESBÍTEROS

Cultos Matutinos

Fernando A. M. Cera    3741-0484
Francimar C. Santos    5667-9222

Cultos Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Helio Camarinho

DIÁCONOS

Cultos Matutinos

Líder de equipe: Fabiano do Vale
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

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. Eduardo Seiti Teruiya e família;
Diác. Jessé Gomes da Silva Filho 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

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

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

BERÇÁRIO
+ Sala para crianças

FACEBOOK
facebook.com/ippinheiros

YOUTUBE
youtube.com/ippinheiros

INSTAGRAM
instagram.com/ippinheiros


