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Liturgia baseada no Salmo 126

TEMA: DEUS AJUDA O SEU POVO
DANDO-LHE CONSOLO ESPECIAL

1. OLHANDO PARA TRÁS: DEUS 
RESTAUROU A NOSSA SORTE (VV.1-3)
- Cantemos o hino “Sempre Vencendo”
(NC 49)
- Leitura Bíblica Alternada:
Colossenses 1.13-23
- Oração de gratidão
- Cânticos espirituais

2. OLHANDO PARA DENTRO: RESTAURA-
NOS SENHOR (V.4)
- Mensagem

3. OLHANDO PARA FRENTE: VAMOS 
TRABALHAR (VV.5-6)
- Cantemos o hino “A Mensagem Real”
(NC 288)
- Ofertório
- Oração e Bênção

Liturgia baseada no Salmo 51

TEMA: TRÊS PEDIDOS DE UM PECADOR 
PARA DEUS

1. LAVA-ME DO MEU PECADO.
- Cantemos o hino “Coração Quebrantado” 
(NC 66)
- Leitura Bíblica Conjunta: Lamentações 
3.31-42
- Período em oração de confi ssão
- Cantemos o hino: “Linda Melodia” (NC 104)

2. RENOVA-ME INTERIORMENTE.
- Cânticos espirituais
- Mensagem
- Celebração da Santa Ceia

3. USA-ME PARA ABENÇOAR OUTROS.
- Cantemos o hino “Um Só Rebanho”
(HCC 574)
- 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



O CRISTIANISMO SOB ATAQUE
REVERENDO HERNANDES DIAS LOPES

O Cristianismo é a religião mais perseguida do 
mundo. E isso, não é de agora. O mundo sempre 
odiou a Cristo e sempre odiará Cristo em nós. 
O mundo jaz no maligno e o príncipe das trevas 
é o deus deste século, governa este mundo 
tenebroso, atua nos fi lhos da desobediência e 
cega o entendimento dos incrédulos. Como Jesus 
é luz e a sua igreja é luz, então as trevas odeiam 
a luz, porque sabem que não podem prevalecer 
contra ela. A fé cristã sempre esteve e ainda está 
sob ataque. Destacarei quatro evidências:

Em primeiro lugar, a fé cristã está sendo 
atacada por uma onda de intolerância. A 
oposição ao Cristianismo sempre existiu. No 
passado, os imperadores romanos crucifi cavam 
os cristãos, queimavam vivos os fi éis e jogavam 
os crentes às feras. Os cristãos foram vítimas de 
inquisições sangrentas e traições desumanas. 
Mais recentemente, milhões de cristãos foram 
mortos pelo Nazismo, pelo Fascismo e pelas 
ditaduras comunistas. Hoje, ainda, cristãos 
são presos, torturados e mortos por religiosos 
radicais e por ideologias comunistas. Porém, a 
mais perversa perseguição é aquela que vem 
disfarçada, propondo e, às vezes, impondo uma 
nova visão de mundo. Essa perseguição entra 
nos parlamentos e nas cortes, mudando leis, 
amordaçando as consciências e determinando 
uma nova cosmovisão, onde os valores judaico-
cristãos são vistos como uma ameaça à nova 
composição da sociedade.

Em segundo lugar, a fé cristã está sendo 
atacada por um novo entendimento do ser 
humano. Na cosmovisão humanista, o homem 
perdeu sua transcendência. Deus não é mais o 
seu referencial. Então, a vida humana já não mais 
tem o mesmo valor e dignidade. Isso justifi ca o 
aborto, a eutanásia e o descuido com as crianças 
e com os mais vulneráveis. Porque Deus foi 
empurrado para fora do caminho, a criação foi 
rejeitada e o propósito da vida foi alterado. O 
homem ao perder sua identidade, mergulhou sua 
alma num poço profundo de perplexidades. Daí, a 
corrida desenfreada para buscar um sentido para 
a vida no prazer, no poder e no sexo. A ideologia 
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de gênero, a desconstrução da imagem de pai e 
mãe, e confusão dos papéis de marido e mulher, 
a erotização das crianças, a apologia das drogas 
e a sexualidade rendida a toda sorte de perversão 
moral são um diagnóstico de como a sociedade 
perdeu o rumo da moralidade e hostiliza a todos 
quantos defendem valores morais absolutos.

Em terceiro lugar, a fé cristã está sendo atacada 
pela ditadura do relativismo. No passado, o 
homem pensava antiteticamente. Hoje, o homem 
baniu o conceito de certo e errado. O mundo é 
plural. Tudo é relativo. A verdade é subjetiva. Nada 
tem nada a ver. Cada um é dono de sua própria 
verdade. Cada um escolhe seu próprio caminho e 
ninguém tem o direito de se posicionar. A ditadura 
do relativismo é muito mais do que tolerância com o 
erro, é inversão de valores. A sociedade hedonista 
quer empurrar goela abaixo de todos nós que 
não concordar com suas escolhas desvairadas é 
intolerância e até discurso de ódio. Mas, aqueles 
que acusam os cristãos de intolerância são os 
mais intolerantes. Eles querem imprimir a todo 
custo seu estilo de vida a todos. Gritam, vociferam, 
fazem passeatas, levantam bandeiras e recorrem 
aos tribunais, exigindo que sua vontade seja feita. 
Incompreensivelmente, não raro, as autoridades 
afagam sob o manto da lei essas exigências 
sinuosas, desfi gurando a justiça, maculando a 
honra e desnorteando moralmente a sociedade.

Em quarto lugar, a fé cristã está sendo 
perseguida pelas ideologias políticas. Os 
cristãos sempre respeitaram as autoridades 
constituídas. Entendem que toda autoridade 
procede de Deus, sendo ministro de Deus para 
promover o bem e coibir o mal. Hoje, entretanto, 
muitas autoridades escarnecem de Deus, zombam 
do sagrado e desprezam os valores cristãos. Leis 
injustas são promulgadas. Governantes corruptos 
ascendem ao poder. Egrégios tribunais acobertam 
criminosos e penalizam inocentes. A injustiça 
assenta-se no trono. Ideologias perniciosas são 
propagadas para enganar os incautos, oprimir 
o povo e roubar sua liberdade. É tempo de nos 
acautelarmos! Os velhos inimigos estão de volta 
com nova indumentária!



Escalas dos cultos

Daniel de Alcântara 5821-2389
Eduardo de Brito Silva  94570-0450

PRESBÍTEROS

Cultos Matutinos

Eduardo Seiti Teruiya 3719-1361
Fernando A. M. Cera  3741-0484

Cultos Vespertino e Noturno

Líder de equipe: Rogerio Mangueira

DIÁCONOS

Cultos Matutinos

Líder de equipe: José Oliveira
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. Eduardo de Brito Silva e família;
Diác. Wallace Alexandre Nascimento 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. Samuel Rocha Lopes
Pastor Auxiliar

Rev. Tiago Henrique da Silva
Pastor Auxiliar

Rev. Vinícius Lacerda
Pastor Auxiliar

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


