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Liturgia baseada em Apocalipse 14.7.

TEMA: “TEMEI A DEUS E DAI-LHE GLÓRIA”.

1. ELE É O DEUS CRIADOR
- Cantemos o hino: “Coroação” (NC 28)
- Leitura Bíblica Conjunta: Salmos 8
- Oração de Adoração
- Cânticos espirituais

2. ELE É O DEUS SALVADOR
- Mensagem

3. ELE É O DEUS JUIZ
- Cantemos o hino: “A Chamada Final”
(NC 297)
- Ofertório
- Oração e benção

Liturgia baseada em Judas vv.24-25.

TEMA: LEMBRANÇAS QUE NOS MOTIVAM A 
LOUVAR E AGRADECER A DEUS PELOS 505 
ANOS DA REFORMA PROTESTANTE.

1. LEMBREMOS O QUE DEUS PODE FAZER: 
Ora, àquele que é poderoso para vos guardar 
de tropeços e para vos apresentar com 
exultação, imaculados diante da sua glória.
- Cantemos o hino: “Castelo Forte” (NC 155)
- Oração de gratidão a Deus
- Leitura Bíblica Conjunta: Efésios 3.14-21

2. LEMBREMOS QUEM DEUS É: Ao único 
Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, 
Senhor nosso.
- Cânticos Espirituais
- Mensagem

3. LEMBREMOS AQUILO QUE DEUS TEM: 
Glória, majestade, império e soberania, antes 
de todas as eras, e agora, e por todos os 
séculos. Amém!
- Cantemos o hino: “Sempre Vencendo” (NC 49)
- 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
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

30 DE OUTUBRO: CULTOS ESPECIAIS 
505 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE



DEZ CONSELHOS DE SALOMÃO SOBRE POLÍTICA
REVERENDO HERNANDES DIAS LOPES

O livro de Provérbios foi escrito, em sua grande parte, 
por um rei, o rei Salomão. Ele tangeu muitos temas nessa 
obra monumental. A questão política não fi cou de fora. 
Destaco, aqui, dez conselhos que ele deu sobre política. 
Vejamos:

Em primeiro lugar, os governantes devem andar 
dentro das quatro linhas da lei. “Os que desamparam 
a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se 
indignam contra ele” (Pv 28.4). A observância da lei leva 
o governante a indignar-se com os perversos em vez 
de louvá-los. Um político cuja vida e administração não 
são pautadas pela lei, inverte os valores, elogiando os 
perversos em vez de fi car indignado com suas práticas 
não republicanas.

Em segundo lugar, os governantes devem ser justos 
para que a sociedade seja próspera. “Quando triunfam 
os justos, há grande festividade; quando, porém, sobem 
os perversos, os homens se escondem” (Pv 28.12). O 
governo dos perversos leva os homens a baterem em 
retirada para o esconderijo em vez de promover alegria, 
trabalho e conquistas. Os governantes precisam ser 
justos e não perversos.

Em terceiro lugar, os governantes devem proteger o 
povo em vez de destruí-lo. “Como leão que ruge e urso 
que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo 
pobre” (Pv 28.15). O leão ruge para espantar sua presa e 
atacá-la mortalmente. O urso ataca para devorar. É assim 
que o perverso domina sobre um povo pobre. O governo 
perverso explora o povo em vez de servi-lo. Ataca o povo 
em vez de protegê-lo.

Em quarto lugar, os governantes não devem ser tolos. 
“O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, 
mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos” (Pv 
28.16). Os que se candidatam à vida pública precisam ter 
vocação, preparo e ética. Governantes despreparados 
e tolos potencializam as opressões. Governantes que 
ascendem ao poder para se locupletarem, amando 
a avareza, encurtarão seus dias, mas aqueles que 
aborrecem a avareza viverão muitos anos.

Em quinto lugar, os governantes não podem ser 
injustos e parciais. “Parcialidade não é bom, porque até 
por um bocado de pão o homem prevaricará” (Pv 28.21). 
Os governantes não podem ser parciais. Não podem 
ter dois pesos e duas medidas. A parcialidade abre as 
torneiras da corrupção. Um governo parcial induz a 
prática da prevaricação e incentiva o crime.
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Em sexto lugar, os governantes não podem oprimir 
o povo com pesados impostos. “O rei justo sustém a 
terra, mas o amigo de impostos a transtorna” (Pv 29.4). 
É lícito e legítimo os cidadãos pagarem impostos. Não 
é justo, porém, os governantes oprimirem o povo com 
pesados tributos. Os governantes precisam promover o 
empreendedorismo e o crescimento econômico do povo 
em vez de criar mecanismos de exploração para oprimir 
o povo.

Em sétimo lugar, os governantes não devem se 
cercar de conselheiros mentirosos. “Se o governador 
dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos 
todos os seus servos” (Pv 29.12). Governantes que se 
cercam de bajuladores e conselheiros mentirosos abrem 
escolas de perversidades e multiplicam os perversos 
em seu reino. O trono deve ser estabelecido sobre o 
fundamento da verdade. A justiça deve governar e não 
a mentira.

Em oitavo lugar, os governantes precisam cuidar para 
que os pobres sejam tratados com justiça. “O rei que 
julga os pobres com equidade fi rmará o seu trono para 
sempre” (Pv 29.14). Muitos reis em Israel se juntaram aos 
poderosos para negar o direito ao inocente e para oprimir 
os pobres, tornando-se parciais em seu julgamento. 
Muitos juízes vendiam sentenças por dinheiro, para torcer 
a lei e oprimir os fracos. Os governantes precisam ser 
íntegros e justos e não parciais.

Em nono lugar, os governantes não podem fazer 
alianças com ladrões. “O que tem parte com o ladrão 
aborrece a própria alma; ouve as maldições e nada 
denuncia” (Pv 29.24). Os governantes precisam ser 
honestos e fazer alianças com pessoas honestas. 
Políticos corruptos têm rabo preso e fi cam amordaçados. 
Tornam-se covardes e se calam diante do crime, 
por estarem envolvidos nos mesmos esquemas de 
roubalheira.

Em décimo lugar, os governantes devem ter valores 
absolutos. “Para o justo, o iníquo é abominação, e o 
reto no seu caminho é abominação ao perverso” (Pv 
29.27). Há uma clara diferença entre luz e trevas, justiça 
e perversidade. O justo não aprova a pauta do iníquo nem 
o perverso tem prazer na prática do justo. O governante 
precisa ter princípios inegociáveis e valores absolutos. 
Certo é certo, errado é errado. Ele não pode vender sua 
consciência nem transigir com a verdade.

Que Deus ilumine nosso povo na escolha de sua liderança 
política!



Escalas dos cultos

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

PRESBÍTEROS

Cultos Matutinos

Francimar C. Santos 5667-9222
José Fº Hintze Jr. 3807-1909

Cultos Vespertino e Noturno

Líder de equipe: José Oliveira

DIÁCONOS

Cultos Matutinos

Líder de equipe: Jessé Gomes
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; Renato 
K. Botuem (fi lho dos irmãos Renato e Claudia 
Botuem); Sheila Macedo; Silvia (fi lha do Diác. 
Severino); Wagner Ramos.

Ofi ciais:
Presb. Francimar C. Santos e família;
Diác. Antonio Mendes Carvalho 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 (11) 94883-6764

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


