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Liturgia baseada em João 16.13.

TEMA: O ESPÍRITO SANTO GUIA A IGREJA 
À TODA A VERDADE.

1. GLÓRIA E HONRA, SOMENTE A DEUS.
- Cantemos o hino: “Glória e Coroação”
(NC 52)
- Oração de adoração
- Leitura Bíblica Alternada: Salmos 135
- Cânticos Espirituais

2. DOUTRINA E COMPORTAMENTO, 
SOMENTE PELO ENSINO DA BÍBLIA.
- Mensagem
- Celebração da Ceia do Senhor

3. SALVAÇÃO GRACIOSA, SOMENTE PELA 
FÉ EM JESUS.
- Cantemos o hino: “Maravilhosa Graça”
- Ofertório
- Oração e Bênção

Liturgia baseada em Atos 14.15.

TEMA: ANUNCIAMOS O EVANGELHO 
PARA QUE VOCÊS SE CONVERTAM AO 
DEUS VIVO.

1. O DEUS QUE CRIOU OS CÉUS E A 
TERRA.
- Cantemos o hino: “Um Hino ao Senhor”
(NC 27)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 148
- Oração de Adoração
- Cânticos espirituais

2. O DEUS QUE FALA CONOSCO 
ATRAVÉS DA BÍBLIA.
- Período em oração
- Mensagem

3. O DEUS QUE PODE TRANSFORMAR A 
SUA VIDA.
- Cantemos o hino: “Tocou-me”
- 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
17h00 - Culto Vespertino
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 NOVA
REVERENDO ARIVAL DIAS CASIMIRO

Efésios 4.20-32
Todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador 
inicia uma nova vida. Jesus é o segredo da nova vida. Nele 
estamos e nele aprendemos a viver em santidade. Duas 
coisas são importantes para a formação do caráter cristão; 
renovação da mente (Rm 12.1-2) e a atitude de ser um novo 
homem (Rm 6.11).

Paulo fala da santifi cação como a substituição de velhos 
hábitos por novos hábitos. Seis maneiras práticas de despir-
se do velho homem e vestir-se do novo:

Abandonem a mentira e falem a verdade. Por isso, deixando 
a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque 
somos membros uns dos outros (Ef 4.25). O diabo é o pai 
da mentira. Nele não existe verdade e quem vive mentindo é 
seu fi lho (Jo 8.44). Mentira no grego vem da palavra pseudos, 
que signifi ca qualquer tipo de falsidade, falso milagre, falso 
mestre, falso ensino, falso crente. Jesus é a verdade (Jo 14.6). 
Quem é de Jesus é fi lho da verdade. O verdadeiro cristão é 
alguém que procura falar a verdade, em amor. Ele desistiu da 
falsidade (Zc 8.16).

Irai-vos, mas não deixem que isso se transforme em 
pecado. Ira-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre 
a vossa ira (Ef 4.26). A ideia aqui é que a ira do crente 
não deve estar associada com o pecado. A ira em si não 
é necessariamente pecaminosa, mas pode se tornar, 
transformando em raiva e ressentimento. Por isso, Paulo diz: 
não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não durma com mágoa 
ou não guarde a ira de um dia para o outro.

O grande perigo do ressentimento ou do estoque de mágoa 
é que dá um ponto de apoio para o diabo. Paulo, então, 
pede: Nem deis lugar ao diabo (Ef 4.27). O diabo pode se 
aproveitar da nossa ira para transformá-la em rancor, ódio e 
ressentimento.

Deixem de furtar, mas trabalhem e repartam. Aquele 
que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as 
próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir 
ao necessitado (Ef 4.28). Não furtarás! Eis o que exige Deus 
no oitavo mandamento da Lei. Este mandamento exige muito 
mais do que roubar, mas tudo aquilo que é feito em prejuízo do 
outro. Por isso que o cristão não deve apenas deixar de furtar 
ou roubar, mas trabalhar com as próprias mãos, satisfazer 
as suas necessidades e acudir ao necessitado. A fi losofi a de 
vida antes da conversão era: o que é teu é meu. Agora, como 
cristão, o que é meu é teu.

Não pronunciem palavras torpes, mas palavras 
construtivas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra 
torpe, e sim unicamente a que for boa para edifi cação, 
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conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que 
ouvem (Ef 4.29). Três lições neste verso.

Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A melhor 
tradução seria: toda palavra pútrida de sua boca, não a deixe 
sair. A palavra torpe signifi ca podre e refere-se a vegetais 
podres ou peixes estragados. A cada vez que abrimos a 
nossa boca ou edifi camos ou destruímos.
Saia da vossa boca unicamente palavras que edifi cam. O 
poder da vida e da morte está na língua. Com ela, construímos 
ou edifi camos. Montesquieu disse que “Aquele que fala sem 
refl etir, assemelha-se ao caçador que dispara sem apontar” 
e Thomas Kempis disse: “Quando for permitido falar, fala de 
coisas edifi cantes”.
Fale somente o necessário. 

Um nobre senhor mandou um dia sei criado ao 
açougue, dizendo-lhe: - “Traze-me o melhor bocado que lá 
encontrares.” Para atender fi elmente ao pedido do seu amo, 
o servo trouxe-lhe uma língua. O nobre senhor mandou que 
as criadas preparassem aquela língua, e assim se deliciou 
com o estranho e apetitoso bocado. Dias depois, o senhor 
chamou novamente o servo e recomendou-lhe que: - “Traze-
me agora, do mesmo açougue, o bocado mais desprezível 
que encontrares.” O criado foi depressa, pensou, e trouxe 
mais uma língua. Tomado de admiração, o seu senhor 
indagou-lhe: - “Que signifi ca isso? Pedi o melhor bocado e 
me trouxeste uma língua; depois pedi o pior bocado e me 
trouxestes também uma língua?” Então o servo, que era 
sumamente sábio, explicou-lhe: - “Não me enganei, senhor. 
É isso mesmo: a língua é, ao mesmo tempo, tudo o que há 
de melhor e tudo o que há de pior no mundo. Pode causar os 
melhores bens na boca de uma pessoa boa e pode causar os 
maiores males na boca de uma pessoa má.”

Não entristeçais o Espírito Santo. E não entristeçais o 
Espírito de deus, no qual fostes selados para o dia da redenção 
(Ef 4.30). Três lições: O crente foi selado e penhorado pelo 
Espírito para o dia da redenção (Ef 1.13-14); O Espírito Santo 
é uma pessoa, portanto, ele tem sentimentos. Ele se alegra 
e entristece; O Espírito Santo odeia o pecado e todo pecado 
que cometeremos agride a Sua santidade.

Não sejam amargos, mas benignos. Longe de vós, toda 
amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim 
toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, 
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também 
deus, em Cristo, vos perdoou (Ef 5.31-32). A ideia aqui é: Não 
sejam maldosos ou amargos, mas bondosos e amorosos.

São seis atitudes negativas que devem ser substituídas por 
positivas. Santifi cação é mudança de hábitos, é nova vida 
com Deus. 



Escalas dos cultos

José Fº Hintze Jr. 3807-1909 
Lourenço Roediger Jr. 3297-5220

PRESBÍTEROS

Cultos Matutinos

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

Cultos Vespertino e Noturno

Líder de equipe: José Oliveira

DIÁCONOS

Cultos Matutinos

Líder de equipe: Luiz Caruso
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, Ginecologia e Pediatria

Outros profi ssionais de saúde:
Psicologia (adulto)

SOS Oração (pedido de oração):
(11) 95577-2806

Advogados (orientação jurídica): 
(11) 95577-2806

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; Arthur (fi lho da Bianca); 
Daniel Nitrini Batista; Edisabete Moura; Eleny 
Vassão; Emília Alves Dias; Felicinda M. Araújo; 
Isabella Araújo; Dona Milu (mãe da Maria das 
Neves); Moisés Albino; Pb. Raphael e Bertha 
de Cara; Sheila Macedo; Silvia (fi lha do Diác. 
Severino); Wagner Ramos.

Ofi ciais:
Presb. Alan Vagner Reis Bazeth e família;
Diác. Túllio de Vasconcelos Casimiro 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

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

Líder de equipe:
Rodrigo Lima

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) 95577-2806

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

Campanha Cestas Básicas


