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 4. Porque o casamento é uma parceria, marido e mulher são mais aquecidos (Ec 4.11). Marido e 

mulher têm o privilégio de dormir juntos e se aquecerem mutuamente nas noites frias da caminhada. Oh, que 

delícia é, desfrutar da intimidade do leito, do cálido ninho do amor, onde os dois se tornam uma só carne e se 

completam. A solidão é gelada, mas a comunhão conjugal é aquecida por sentimentos nobres, por desejos puros, 

por entrega sem reservas, por delícias exuberantes. 

 1. Porque o casamento é uma parceria, ele é melhor do que a vida solitária (Ec 4.9). Não há nenhum 

pecado em escolher a vida celibatária, mas o casamento é melhor, na medida que é uma cooperação e não uma 

competição. Serem dois é melhor do que ser um. A parceria entre o homem e a mulher torna os dois mais 

recompensados, mais animados, mais aquecidos, mais protegidos. O casamento é uma dádiva de Deus. Seu 

propósito é oferecer ao homem e à mulher certos privilégios que a vida de solteiro não consegue dar.
 2. Porque o casamento é um parceria, marido e mulher são mais recompensados (Ec 4.9). O casamento 

é uma adição de esforço e uma somatória de resultados. Se os dois trabalham na mesma direção, com a mesma 

motivação, visando o bem comum, eles têm melhor paga do seu trabalho. Sua recompensa é mais robusta. Suas 

conquistas são maiores. Seus resultados são mais promissores. 
 3. Porque o casamento é uma parceira, marido e mulher são mais fortalecidos (Ec 4.10). Na vida há 

perigos e obstáculos no caminho. Porque marido e mulher são parceiros e não rivais, quando um cai, o outro o 

levanta. Ai daquele, porém, que ao cair, não tem alguém para lhe estender a mão. O casamento é lugar de 

encorajamento. É território de restauração. É cenário de recomeço. Não se condena o que caiu, mas estende-se a 

mão para levantá-lo da queda. No casamento não se esmaga a cana quebrada nem se apaga a torcida que fumega, 

mas concede-se perdão ao que caiu e oferece-se ajuda para retomar a caminhada da vida.

 5. Porque o casamento é uma parceria, marido e mulher são mais fortes (Ec 4.12). A vida não se 

desenrola num cenário edênico, mas num campo de batalha. Há inimigos que nos espreitam sorrateiramente e 

outros que conspiram abertamente contra nós. Se fizermos uma carreira solo, no território da solidão, ao sermos 

atacados, não conseguiremos resistir, porém, se formos dois, levantaremos contra o inimigo, resistir-lhe-emos e 

prevaleceremos contra ele. No casamento tornamo-nos mais fortes, mais resistentes e mais do que vencedores. 

 O casamento é uma ideia de Deus e uma dádiva aos homens. Deus criou o homem e a mulher, à sua 

imagem e semelhança. Também instituiu o casamento para a felicidade de ambos. No casamento marido e 

mulher se tornam uma só carne. Somente a morte deve por um ponto final nessa relação de amor, respeito e 

fidelidade. Nessa aliança de afeto não deve existir competição, mas complementação. Marido e mulher não 

atacam um ao outro, mas defendem um ao outro. Não buscam no casamento a satisfação de si mesmo, mas 

altruisticamente, buscam, com primazia, a felicidade do cônjuge amado. O casamento é a mais íntima das 

relações humanas.  No texto em apreço, Salomão oferece algumas bênçãos do casamento. Vejamos:

Rev. Hernandes Dias Lopes

CASAMENTO É PARCERIA E NÃO COMPETIÇÃO
“Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho...” (Ec 4.9-12).



HOJE AGENDA DA SEMANA

A JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ EXEMPLIFICADA. 

O Rev. Hernandes, prega, amanhã, na IP de Pinheiros. 

Terça, à tarde na programação Mulher Esperança, na IP de 

Pinheiros e à noite, na Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus, Ministério do Ferreira, Jardim Mitsutani, em São 

Paulo. Quarta, na Igreja Evangélica Canaã, em São 

Caetano do Sul-SP. Quinta, na Comunidade da Graça em 

Ermelino Matarazzo, em São Paulo.

AGENDA PASTORAL

O crescimento espiritual terminantemente passa pelo 
caminho do estudo da Escritura. Nenhum cristão galgará os 
degraus da vida cristã se não for diligente no quesito supra. 
Convidamos você e sua família para juntos estudarmos a 
Palavra de Deus. O Rev. Jailto fará a exposição. Você não 
pode deixar de participar. Traga sua família e os seus 
amigos!

ESTUDO BÍBLICO

Orar sem cessar significa orar com persistência e 
constância. Não devemos permitir que nossa atitude e 
disposição para a oração sejam vacilantes. Devemos manter 
a regularidade em nossa vida de oração. E fazemos isso, 
todas as terças-feiras, às 06h30min. Também às 15h, a SAF 
se reúne para orar ao Senhor. Na sexta, às 19h30min, nos 
encontramos para buscar a Deus. E no domingo, às 18h, a 
UPH se reúne com o mesmo propósito. Venha orar a Deus 
conosco!

ORAI SEM CESSAR
Próx. Domingo: Jonecir, Leandra, Luciana, Soly e Luísa.
Hoje: Denise, Hilton, Hiltinho, Isaías e Lucas Ferrari.
EQUIPE DE ACOLHIMENTO

Ficamos muito felizes por você ter escolhido nos visitar. 
Nós estamos alegres com a sua presença. Desejamos que 
você sinta-se bem em nossa Igreja.

QUERIDO VISITANTE

O Rev. Jailto, hoje, à tarde, participa da Reunião da Junta 

Diaconal. Amanhã, à tarde, realiza atendimento pastoral,  à 

noite, participa da Reunião do Presbitério. Terça, pela 

manhã participa da Reunião de Oração, à  tarde, realiza 

visita e à noite dirige a Reunião do Conselho. Quarta, 

ministra o Estudo bíblico. Quinta, à noite, realiza visita. 

Sábado, à  tarde, realiza visita.
O Rev. Daniel, terça, dirige a Reunião de Oração, à noite 

participa da Reunião do Conselho. Quarta, participa do 

Estudo Bíblico. Quinta, participa do pequeno grupo. Sexta, 

dirige a Reunião de Oração.

DATAS COMEMORATIVAS
É com imenso prazer que nós sócios da UPH, 
aproveitamos estas importantes datas comemorativas, 
para respeitosamente parabenizá-los. Nossas sinceras 
congratulações! Dia 07 – Dia Mundial da Saúde, Dia do 
Jornalista e Dia do Médico Legista. Dia 08 – Dia da 
Natação, Dia Mundial de Combate ao Câncer, Dia 
Mundial da Astronomia e Dia Nacional do Sistema 
Braile. Dia 10 – Dia da Engenharia. Dia 11 – Dia do 
Infectologista. Dia 12 – Dia do Obstetra.

Presbítero que terá seu mandato expirado em maio/2019: 
Presb. Mauricio Boechat Peyneau. 

Exigências para participação: subscrição aos Símbolos de 
Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil - IPB. 

Critérios para realização das eleições: a eleição se realizará 
em no máximo 02 (dois) escrutínios secretos. Em havendo 
segundo escrutínio o número de candidatos limitar-se-á ao 
dobro de vagas existentes, podendo concorrer os que 
obtiverem o maior número de votos no escrutínio anterior. 

O Conselho no uso de suas atribuições, convoca Assembleia 
Geral Extraordinária para Eleição de até 11 (onze) Diáconos e 
até 03 (três) Presbíteros, a ser realizada em 07 de abril de 2019, 
às 10h. 

Na mesa do Cordeiro rememoramos a morte de Cristo, 
examinamos nosso coração e olhamos para o futuro com 
profunda expectativa. Por isso, não deixe de participar da 
Ceia do Senhor. Hoje, no culto à noite, participaremos do 
banquete da graça.

MORDOMIA CRISTÃ
“Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos” (1Cr 
29. 14). Somos mordomos de Deus. Tudo que recebemos 
e temos vem das bondosas mãos de nosso Pai Celestial. 
Persuadidos pela Escritura vamos adorar ao Senhor Deus 
com as primícias, mas devemos fazê-lo com alegria.

Diáconos que terão seus mandatos expirados em 
maio/2019: Diác. Carlos Vitor Castello Almeida, Diác. Deli 
Gonçalves da Rocha, Diác. Fábio Alexandre Cavalcanti, 
Diác. Felipe Coelho de Freitas, Diác. Luciano Lobato Pereira, 
Diác. Maurício Nunes Peyneau, Diác. Reutemann Eric 
Muller, Diác. Ricardo Oliveira Monteiro de Castro.

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
1 Timóteo  3.8-13 - Chamados para Servir

Todos os diáconos estão convocados para reunião, hoje 
(07/04), às 16h30 na sala 1. Pedimos à Igreja que 
interceda ao Senhor em favor dos nossos diáconos.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Hoje, pregará pela manhã e à noite o Rev. Hernandes. 
Deus tem prazer em se comunicar com o seu povo. 
Fiquemos atentos, pois o Senhor deseja falar conosco. 
Não se esqueça de interceder pelo pregador, pela Igreja e 
por você. Venha e traga seus amigos e familiares!
ADJUNTOS LITÚRGICOS

PÚLPITO

Hoje: Conselho e Diác. Fabiano.

CANDIDATOS AO PRESBITERATO 

O BANQUETE DA GRAÇA
Próximo Domingo: Presb. Wander e Diác. Fernando.

E AO DIACONATO
O Conselho no exercício de suas atribuições, após fazer 
contato, entrevistar e examinar os candidatos indicados pela 
Igreja, decidiu aprovar os seguintes nomes ao presbiterato: 
Bruno José Calmon Guzansky, Geraldo Magela Clarindo 
Ribeiro, Luciano Lobato Pereira, Régis Gonçalves de 
Oliveira. E aprovar os seguintes nomes ao diaconato: Fábio 
Alexandre Cavalcanti, Marcelo Rocha de Souza, Maurício 
Nunes Peyneau, Reutemann Eric Muller.



A JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ EXEMPLIFICADA. 

PROGRAMAÇÕES AGENDA DE ORAÇÃO
“Damos, sempre, graças a Deus por todos vós, 

mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar,” (1 Ts 1.2).

“Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom;”
 (1 Crônicas 16.34a).

Dê um telefonema para o seu irmão em Cristo!

Dia 09 (Terça-feira): Délio Soares Goes (Saúde).
Dia 08 (Segunda-feira): Edésio Mattos (Saúde).

Dia 12 (Sexta-feira): Victor de Paula (Saúde).
Dia 11 (Quinta-feira): Josué Simão do Nascimento (Saúde).
Dia 10 (Quarta-feira): Dona Zininha, avó do Hiltinho.

Hoje: Suzana Martins e filhos (Luto).

Dia 13 (Sábado): Presb. Donias (Saúde).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Dia 12 (Sexta-feira): Eduardo Antônio Emerich Gomes – 
tel.: 3534-3102.
Dia 13 (Sábado): Cleide Silva de Oliveira Canafístola – 
tel.: 3226-5391. José Henrique Lourenço Caetano – tel.: 
98825-8973, Maria José Martins – tel.: 3019-4414, 
Roberto Vargas Dutra Lima.

Dia 11 (Quinta-feira): Ery Regina de Jesus Libardi – tel.: 
3376-3140, Roseane Vargas Rohr – tel.: 3222-6408.

Hoje: Diác. Carlos Vitor Castello Almeida – tel.: 9 9810-
0387, Patrícia de Oliveira Simões – tel.: 3026-7948. 
Dia 09 (Terça-feira): Jairo Alvarenga Canafístola – tel.: 
3226-5391.
Dia 10 (Quarta-feira): Araci Pereira Pacheco – tel.: 3233-
3616, Laís Monteiro Silva – tel.: 99895-8249, Lucas 
Bastos Pôncio – tel.: 3324-9682, Maurízia dos Santos 
Soares – tel.: 3222-1673, Mhyrtes Morais Batista – tel.: 
3322-9359.

Gostaria de receber os convites dos nossos eventos pelo 
whatsapp? Então, envie uma mensagem ao nosso irmão 
diácono Geraldo Magela, solicitando a inclusão do seu 
celular na lista de transmissão da Igreja. Para receber as 
mensagens, também é fundamental salvar o telefone 
(27) 98895-8780 na sua agenda de contatos. Cadastre-se 
e fique mais informado.

CONVITES PELO WHATSAPP

SALÃO DE COSTURA

SAF EM REVISTA
Se você tem interesse em assinar ou renovar a SAF em 
Revista favor procurar Gilcéia Oliveira. O prazo é até o 
dia 15/04.

O Salão de Costura Noeme Pinto Vasconcelos está em 
plena atividade. Venha participar, toda quarta-feira, às 
14h!

APLICATIVO IPBVIT
Você sabia que nosso aplicativo possui uma área 
exclusiva e dedicada aos membros da IPBVIT? Você que 
é membro de nossa Igreja, acesse nosso site - 
www.ipbvit.org.br - e faça seu cadastro.

RELATÓRIO ANUAL DO 
INSTITUTO SARÇA

E n c o n t r a - s e  p u b l i c a d o  e m 
h tt p : / / i p b v i t . o rg . b r / f i l e s / 2 0 1 9 / 0 3 / Re l a t o r i o -
anual_Instituto -Sarca_2018.pdf o relatório anual de 
atividades do Instituto Sarça referente ao ano de 2018 e 
gostaria de convidar você a conhecer um pouco das 
atividades desenvolvidas. Ao longo do ano de 2018, 210 
crianças e adolescentes, das comunidades do Forte de 
São João, Romão e Jaburu, a maioria delas em 
vulnerabilidade social, tiveram a oportunidade de 
frequentar, diariamente, um serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 
norteado por princípios cristãos reformados com leitura 
e meditação diária na palavra de Deus e momentos de 
oração, como temos feito, pela graça de Deus, desde 
1994 em nossa unidade no Forte de São João e desde 
1995 em nossa unidade no Jaburu, na região de Gurigica. 
O  func ionamen to  des t a s  un idades  é  f e i t o , 
exclusivamente, com recursos da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Vitória assim como doações de pessoas 
físicas e jurídicas, ou seja, sem a utilização de recursos 
públicos. Em nome do Conselho Diretor, colaboradores 
e crianças e adolescentes atendidos, desejo encorajar 
você na leitura deste relatório assim como interceder, 
participar como voluntário e sustentar financeiramente 
esta ação social e evangelística.



ORDEM DO CULTO

Unidade Jaburu - Tel.: 3324-8750

Domingos Martins / ES

Projeto Social da Igreja

Gregório Cássio de Andrade Caprini
Sidinei Junio Pereira da Silva

Unidade Forte São João 

SEMINARISTA
Rômulo Hora Soares

Tel.: 3223-5987

CONSÓRCIOS

ASPIRANTES AO 
SAGRADO MINISTÉRIO

Jardim Marilândia - Vila Velha / ES

INSTITUTO SARÇA

Nova Palestina - Vitória / ES

PASTORES
Rev. Hernandes Dias Lopes

EVANGELISTA

Rev. Daniel Leite Simoncelos
Rev. Jailto Lima do Nascimento

Sidinei Junio Pereira da Silva
(Congregação em Forte São João)

PRESBÍTEROS
Ashbel Simonton Vasconcelos Soares

Carlos Roberto Esteves
Filipe Pinel Berbert Bermudes

Haroldo Peyneau
Luciano Guimarães Peyneau
Mauricio Boechat Peyneau

Ulisses Horst Duque
Wander Sandro Silva Medeiros

Domício Bonifácio Vieira (Emérito)
Hermes Peyneau (Emérito)
Hudson Peyneau (Emérito)

DIÁCONOS
Carlos Vitor Castello Almeida

Charles Horst Assunção
Diego Vicentini Carvalho
Deli Gonçalves da Rocha

Emanuel Reis Liparizi
Fabiano Laviola Pôncio

Fábio Alexandre Cavalcante
Felipe Coelho de Freitas

Fernando Delacosta (Emérito)
Francisco de Assis Moratti da Silva

Frederick Cerqueira Teixeira
Gabriel Gonzaga Dantas

Geraldo Magela Clarindo Ribeiro
Gezediel Bibiano

Leônidas Guimarães Peyneau
Luciano Lobato Pereira

Marcos Aurélio Sant’Anna
Marcondes Caldeira

Maurício Nunes Peyneau
Régis Gonçalves de Oliveira

Reutemann Eric Muller
Ricardo Oliveira Monteiro de Castro

Rogério Carneiro Rodor

CONGREGAÇÃO
Forte São João

Escadaria Stael F. Encarnação, nº. 310
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MÚSICA

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

REGÊNCIA
Denise

-
Jane

PIANO
Simone

-
Tatiana

EQUIPE DE CÂNTICOS
Grupo 04

-
Grupo 05

MENSAGEM MUSICAL
-
-
-

SONOPLASTIA E MÍDIA

Hoje Diác. Régis Oliveira (Sala/Som) e Eduardo (Mídia). (Manhã e Noite): 

Quarta-Feira  Soly (Sala/Som) e (Mídia). (Noite):

Próximo Domingo  Presb. Wander (Sala/Som) e Guilherme (Mídia). (Manhã e Noite):

EXPEDIENTE

SECRETARIA
Segunda a Quinta - 08h às 12h
                              - 14h às 18h
Sexta - feira - 08h às 12h 
                     - 14h às 17h

EXPEDIENTE PASTORAL

Segunda a Sexta - 09h às 12h - 14h às 17h

PROGRAMAÇÃO

Cultos: Domingo - 09h e às 19h

           Quarta-feira -  19h30min

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
                                       09h50min

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Terça-feira - 06h30min e às 15h

Sexta-feira - 19h30min

Domingo - 18h

ESCALAS
ABR“Todos os vossos atos sejam feitos com amor” (ICo 16.14).

PLANTÃO DIACONAL

Classe de Visitação:  Francisco | Leônidas | Luciano.

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

Hoje: 07.04 - Grupo 4

: Marco Aurélio | MaurícioTemplo

Saldanha: Régis | Fernando

Pátio: Geraldo Magela

“Vinde, adoremos e prostremo-nos;
ajoelhemos diante do SENHOR, que nos criou” [Salmos 95.6].

Próximo: 08 a 14.04 - Grupo 1

: Fabiano | Fábio AlexandreTemplo

Saldanha: Frederick | Ricardo

Pátio: Carlos Vitor | Diego

MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS

- Oração Diaconal
* Cântico: “Te agradeço ó Pai”  

DEDICAÇÃO

- Leitura Bíblica – Filipenses 2.5 -11

EDIFICAÇÃO
- Mensagem – Rev. Hernandes Dias Lopes
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
* Oração Pastoral 
* Bênção Apostólica 
POSLÚDIO CANTADO – Porque Ele vive

- Oração Silenciosa de Confissão
* Coro Gerações: “E ao Nome de Cristo”

- Oração Audível de Gratidão 

- Leitura Bíblica – Malaquias 3.6-12

* Cânticos 

- Oração
- Leitura Bíblica – Salmo 111

* Oração por Iluminação

ADORAÇÃO

MATUTINO

* Tríplice Amém

*PRELÚDIO – Coro Gerações: Aleluia Cristo Vive

- PRELÚDIO
- SAUDAÇÃO PASTORAL

- SAUDAÇÃO PASTORAL

- Hino nº.  63 – “As muitas bênçãos”

- Leitura Bíblica – Apocalipse 7.10-12
- TODOS (v.12): Amém! O Louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a 
honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém!”

* Cânticos

- Coro Gerações: “Aleluia ao Cordeiro”    

- Mensagem – Rev. Hernandes Dias Lopes

- Medley: “Louvai-O com Aleluias”

* Bênção Apostólica

NOTURNO

- Oração Diaconal

CONFISSÃO
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