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Liturgia baseada em 2 Coríntios 3.5.

TEMA: A NOSSA CAPACIDADE VEM DE 
DEUS.

1. A NOSSA CAPACIDADE PARA 
ADORAR.
- Cantemos o hino: “Culto à Trindade”
(NC 4)
- Leitura Bíblica Conjunta: João 4.19-24
- Período em oração 
- Cânticos Espirituais

2. A NOSSA CAPACIDADE PARA 
APRENDER.
- Mensagem

3. A NOSSA CAPACIDADE PARA MUDAR.
- Cantemos o hino: “Vontade Soberana”
(NC 218)
- Ofertório
- Oração e Bênção

Liturgia baseada em Isaías 54.2-3.

TEMA: O PLANO DE DEUS PARA A 
EXPANSÃO DO SEU POVO.

1. ALARGUE A TUA VISÃO DE DEUS.
- Cantemos o hino: “Providência de Deus” 
(NC 30)
- Leitura Bíblica Alternada: Isaías 40.12-31

2. COMBATA O PECADO QUE IMPEDE O 
AVANÇO.
- Período em oração
- Cânticos espirituais

3. FIRME BEM AS ESTACAS DA 
PALAVRA DE DEUS.
- Mensagem
- Cantemos o hino: “Firme nas Promessas” 
(NC 177)
- 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



UM ALERTA À NAÇÃO BRASILEIRA
REVERENDO HERNANDES DIAS LOPES

Miquéias profetizou no período dos reis Acaz e 
Ezequias, sobre Samaria e Jerusalém, setecentos anos 
antes de Cristo. Sua voz, porém, ressoa do pico dos 
outeiros, atravessando os séculos, para bradar aos 
ouvidos da nossa nação. O que Miquéias denunciou 
nos seus dias, que serve de alerta ao povo brasileiro?

Em primeiro lugar, ele alertou sobre um sistema 
aparelhado para o mal (Mq 2.1,2). Os homens 
poderosos não só maquinavam o mal, mas, também, 
o praticam porque o poder de fazê-lo estava em suas 
mãos. Assaltavam bens públicos e privados, a um 
homem e à sua herança. O papel dos governantes é 
cuidar dos interesses do povo, promovendo o bem e 
coibindo o mal (Rm 13.1-7).

Em segundo lugar, ele alertou sobre a inversão de 
valores (Mq 3.1,2). A questão em Samaria e Jerusalém 
não era apenas de tolerância ao mal, mas de uma total 
inversão de valores. Naquele tempo se aborrecia o bem 
e amava o mal. O certo era tido como errado e o errado 
aplaudido como certo. Não é essa a agenda que muitos 
querem implantar no Brasil? Querem estabelecer um 
regime socialista que tem levado nações à miséria e 
à falta de liberdade; querem aprovar a lei do aborto; 
querem aprovar a lei da liberação das drogas; querem 
impor a ideologia de gênero nas escolas; querem 
invadir terras, desrespeitando o direito de propriedade 
privada; querem engordar o Estado para abrir as 
torneiras da corrupção. É tempo de ouvir o alerta do 
profeta Miquéias!

Em terceiro lugar, ele alertou sobre a mensagem 
sedutora dos falsos profetas (Mq 3.5,11). Muitos 
falsos profetas e sacerdotes, por vantagens pessoais, 
apoiavam esses poderosos tiranos, mestres da mentira 
e da opressão, anunciando paz quando tinham o que 
mastigar e apregoavam guerra santa contra aqueles 
que lhes fechavam as torneiras da corrupção. Os falsos 
profetas nunca estiveram ao lado da verdade. Por amor 
ao dinheiro, ainda vendem sua consciência e fazem 
errar o povo.
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Em quarto lugar, ele alertou sobre a injustiça 
daqueles que davam sentenças (Mq 3.11). Miquéias 
diz que os cabeças de Samaria e Jerusalém davam as 
sentenças por suborno e ainda drapejavam o estandarte 
da confi ança inabalável, dizendo que o Senhor estava 
no meio deles, e, portanto, nada lhes aconteceria de 
mal. A justiça estava sendo sonegada ao povo. Os 
tribunais da época estavam aliançados com esquemas 
de corrupção que assolavam a nação.

Em quinto lugar, ele alertou sobre o conluio 
dos poderosos para a prática do mal (Mq 7.3). O 
aparelhamento para a prática do mal era notório em 
Samaria e Jerusalém. Vejamos: “As suas mãos estão 
sobre o mal e o fazem diligentemente; o príncipe 
exige condenação, o juiz aceita o suborno, o grande 
fala dos maus desejos de sua alma, e, assim, todos 
eles juntamente urdem a trama” (Mq 7.3). O sistema 
estava todo contaminado. O esquema de corrupção 
tinha capilaridade em todos os setores da sociedade. 
Os tentáculos da violência contra o povo estavam 
amordaçando a justiça e oprimindo o povo.

Em sexto lugar, ele alertou para a decadência 
da família (Mq 7.6). A corrupção estava presente 
nos palácios e nas cortes, na religião e, também, na 
família. O profeta denuncia: “Porque o fi lho despreza 
o pai, a fi lha se levanta contra a mãe, a nora, contra 
a sogra; os inimigos do homem são os da sua própria 
casa”. A família não era mais o refúgio da vida, para se 
respirar o ar da liberdade e sentir o perfume do amor e 
da amizade, mas uma arena de brigas e um campo de 
guerra. Os inimigos não estavam do lado de fora, mas 
do lado de dentro da própria casa.

É nesse contexto turbulento que o profeta Miquéias 
anunciou o nascimento do Messias, o Filho de Davi, 
setecentos anos antes dele nascer em Belém (Mq 5.2). 
Jesus é o Príncipe da paz e ele mesmo é a nossa paz 
(Mq 5.5). Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. 
Aqueles que legislam, governam e julgam segundo os 
valores do seu Reino são prósperos e bem-aventurados, 
pois “feliz é a nação cujo Deus é o Senhor” (Sl 33.12).



Escalas dos cultos

Ricardo Machado Costa 2155-0942
Salim Augusto Amed Ali 3868-2886

PRESBÍTEROS

Cultos Matutinos

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

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, 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); Maria Ignês D. Debiazzi; Moisés Albino; 
Pb. Raphael e Bertha de Cara; Sheila Macedo; 
Silvia (fi lha do Diác. Severino); Wagner Ramos.

Ofi ciais:
Presb. Daniel de Alcântara e família;
Diác. Vinicius Sanaiote 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


