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Liturgia Baseada em Lucas 7.42 e 47.

TEMA: DEUS AMA OS MAIORES 
PECADORES.

1. A QUEM MUITO SE AMA MUITO SE 
PERDOA.
- Cantemos o hino: “Sinceridade” (NC 74)
- Leitura Bíblica Conjunta: Lucas 23.39-43
- Período em oração de confi ssão e 
arrependimento 

2. A QUEM MUITO SE PERDOA, MUITO SE 
ALEGRA.
- Leitura Bíblica Conjunta: Isaías 12
- Cânticos espirituais

3. A QUEM MUITO SE AMA, MUITO SE 
OBEDECE.
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Crer e Observar”
(NC 110-A)
- Ofertório
- Oração e Bênção

Liturgia baseada em Gênesis 32.28.

TEMA: LUTANDO COM DEUS PARA SER 
ABENÇOADO.

1. LUTANDO EM ORAÇÃO IMPORTUNA.
- Cantemos o hino: “Em Fervente Oração”
- Leitura Bíblica: Romanos 15.30-33
- Período em oração

2. LUTANDO COM FÉ E EXPECTATIVA.
- Cânticos espirituais
- Mensagem

3. LUTANDO PARA SER TRANSFORMADO 
POR DEUS.
- Cantemos o hino: “Testemunho” (NC 386)
- Ofertório
- 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



MÃE, UM MONUMENTO VIVO DA GRAÇA DE DEUS

REVERENDO HERNANDES DIAS LOPES

As palavras do nosso vernáculo não são sufi cientes 
para enaltecer a sublime missão da maternidade. O 
amor de mãe é cantado e decantado na poesia e na 
prosa. No nível humano, nenhum amor transcende 
ao amor de mãe. A mãe se entrega, se doa e investe 
o melhor do seu corpo, do seu tempo, da sua vida, 
dos seus recursos e dos seus sonhos na vida dos 
fi lhos. A mãe é um monumento vivo da graça de 
Deus. Nas palavras do ilustre pastor presbiteriano 
Peter Marshall, a mãe é a guarda das fontes. É ela 
que, como ninguém, cuida dos fi lhos, educa os fi lhos, 
ensina-os os princípios e valores mais importantes da 
vida.

A compreensão dessa verdade levou o grande 
estadista Abraão Lincoln a afi rmar que ninguém é 
pobre se tem uma mãe intercessora. Uma mãe pode 
ser uma mulher jovem ou idosa, culta ou analfabeta, 
rica ou pobre, mas será sempre uma mulher 
infl uenciadora. Eu, particularmente, devo minha vida 
à minha mãe. Quando ela estava grávida, foi colocada 
diante do dilema de escolher entre sua vida e a minha; 
de sacrifi car-me no ventre ou morrer com o fi lho. O 
médico não via outra saída. Ela, porém, se dispôs 
a morrer com o fi lho, em vez de abrir mão dele. Ela 
disse: “Estou pronta a morrer com o meu fi lho e a 
dar minha vida por ele, mas não estou pronta a abrir 
mão dele”. Nesse momento, ela fez um voto a Deus e 
disse: “Deus, se tu poupares minha vida e a vida do 
meu fi lho, consagrá-lo-ei a ti para ser um pastor de 
almas”. O Senhor ouviu a oração da minha mãe e eu 
nasci. Minha mãe, embora mulher simples, que nunca 
teve o privilégio de sentar-se num banco de escola, 
ensinou-me as mais profundas lições da vida.

Destaco alguns atributos de uma mãe que se constitui 
num monumento vivo da graça de Deus.

1. Uma mãe é uma intercessora incansável 
– Ninguém ora pelos fi lhos como as mães. Elas 
carregam os fi lhos no ventre e também no coração. 
Elas, como ninguém, se colocam na brecha em favor 
dos fi lhos. As mães nutrem os fi lhos, choram pelos 
fi lhos, acariciam os fi lhos e oram por eles. Como Ana, 
mãe de Samuel, as mães oram pelos fi lhos antes 
deles nascerem. Como Joquebede, mãe de Moisés, 

02

as mães intercedem pelos fi lhos para que conheçam 
a Deus na infância. Como Mônica, mãe de Agostinho, 
as mães não desistem nunca de orar pelos fi lhos até 
vê-los aos pés do Salvador. Como Suzana Wesley, 
mãe do grande avivalista João Wesley, as mães 
sempre encontram tempo para interceder pelos fi lhos. 
Precisamos de mães que dobrem os joelhos em favor 
dos fi lhos!

2. Uma mãe é uma educadora responsável – 
Embora, os maridos sejam os responsáveis pela 
criação dos fi lhos na disciplina e admoestação do 
Senhor (Ef 6.4), as mães fi cam mais tempo com os 
fi lhos e são as que mais infl uenciam na formação moral 
e espiritual deles. Como Eunice, mãe de Timóteo, elas 
ensinam os fi lhos as sagradas letras. Como a mulher 
virtuosa, descrita no livro de Provérbios, a palavra da 
sabedoria e a instrução da bondade está em seus 
lábios (Pv 31.26). As mães são como espelho para 
os fi lhos. Elas demonstram mais do que falam. Elas 
ensinam pelo exemplo mais do que com as palavras. 
Elas são verdadeiras pedagogas que ensinam seus 
fi lhos na dinâmica da vida, ao deitar e ao levantar. 
Elas ensinam seus fi lhos no caminho e não apenas 
o caminho. Elas inculcam as verdades eternas na 
mente de seus fi lhos, porque antes essas verdades 
estão em seu coração.

3. Uma mãe é uma heroína admirável – Ninguém é 
capaz de sacrifícios tão grandiosos pelos fi lhos como 
uma mãe. Elas estão prontas a viver e a morrer pelos 
fi lhos. Elas, à semelhança de Ana, choram diante 
de Deus para ter fi lhos e depois de recebê-los, os 
devolve para o Senhor. Elas, como Rispa, protegem 
seus fi lhos até mesmo depois de mortos (2Sm 21.10). 
Uma mãe é aquela que como a águia coloca o ninho 
de seus fi lhos no alto dos penhascos, longe dos 
predadores (Jó 39.27) e nunca abre mão deles (Dt 
32.11). Uma mãe é uma heroína admirável quando se 
trata de defender seus fi lhos, de lutar por eles, e vê-
los caminhando vitoriosamente na vida. 

Que Deus nos dê mães intercessoras, educadoras, 
que, como bravas guerreiras, lutem e chorem pelos 
fi lhos até vê-los como coroas de glória nas mãos do 
Senhor.



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: 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. Luiz Fernando Martins de 
Mello e família; Diác. Marcelo Aurélio Azanha 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


