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Rev. Hernandes Dias Lopes

 A família que deveria ser a trincheira dessa vigilância e o território da vitória contra esses ataques, muitas 

vezes, está desestruturada, sem capacidade de reflexão e sem força moral e emocional para orientação. Não raro, a 

família tem se tornado a causa principal dessa desestrutura social. Os sinais do perigo aparecem, mas ninguém nota. 

E se nota, nada se faz para desarmar essas arapucas da morte. As instituições de ensino nem sempre conseguem 

detectar esses sintomas. A sociedade, por sua vez, refém da violência, só consegue ver, aturdida, as consequências 

nefastas das tragédias que se repetem. Repudiamos a violência, mas nem sempre nos posicionamos com firmeza 

contra suas causas. Gritamos de dor quando somos atingidos, mas nem sempre tomamos medidas cabíveis para 

evitar novas barbáries. O que fazer diante dessa amarga realidade? Precisamos de famílias mais saudáveis, de 

relacionamentos mais profundos, de escolas mais humanas, de instituições mais eficazes e de governantes mais 

responsáveis. Precisamos temer mais a Deus e amar mais as pessoas. Precisamos valorizar mais gente do que coisas. 

Precisamos cultivar mais os relacionamentos reais do que os virtuais. Precisamos trabalhar mais pela paz do que pela 

guerra. Precisamos cuidar mais da nossa própria família, para que ela seja lugar de vida e não instrumento de morte. 

Precisamos do evangelho de Cristo, o único instrumento eficaz para transformador o homem e a sociedade.

 Esses monstros sociais são aparentemente pessoas normais. Convivem com a família, com as instituições de 

ensino, bem como com as entidades religiosas sem serem notados. Estão inseridos no mercado de trabalho. Vivem a 

vida comum da sociedade com suas esperanças e desencantos. Identificar esses protagonistas da tragédia não é tarefa 

tão fácil, especialmente porque nossas relações são rasas, superficiais e centradas em nós mesmos. Temos mais 

amigos virtuais do que reais. Convivemos mais com quem está distante do que com quem mora ao lado. Estamos 

conectados com amigos que nunca vimos e estamos perdendo contato com aqueles que moram dentro da nossa casa. 

Ademais, nesse universo virtual são muitas as armadilhas perigosas que estão prontas a capturar pessoas com seus 

truques sutis ou mesmo com suas ameaças descaradas. Basta uma mente aberta, sem os freios morais, para que essa 

caçada seja consumada. Jogos perigosos, violência exacerbada, promiscuidade sem fronteiras, ideologias nocivas, 

tudo isso, disputa a alma dos incautos, para fazer deles agentes da tragédia.

 O mundo está atordoado com as marcas da violência silenciosa, gestada no anonimato, mas que age com 

estardalhaço, ceifando indiscriminadamente inocentes indefesos, em escolas, praças e redutos religiosos. O que 

aconteceu recentemente em Suzano/SP, e na Nova Zelândia, retrata esse perigo que mora ao lado. Esses agentes do 

mal, crescem no meio da família, da escola, das instituições religiosas, aparentemente inofensivos. Estão no meio do 

povo, como um do povo, sem dar qualquer aceno de ameaça à coletividade. Num dado momento, porém, o gatilho do 

desequilíbrio mental é acionado: um gesto mal interpretado, uma injustiça sofrida, uma brincadeira de mal gosto, 

uma frustração amorosa, uma radicalização ideológica, vício virtual ou um preconceito racial ou religioso são 

suficientes para acionar a mão da violência. São fatores subjetivos, que desencadeiam todo um processo de 

desequilíbrio que vai sendo aninhado, perigosamente, no coração, culminando num projeto orientado pela 

desconstrução dos valores morais e da desvalorização da vida, cujo resultado nefasto é o atentado criminoso contra 

pessoas inocentes.

O PERIGO MORA AO LADO



HOJE AGENDA DA SEMANA

A JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ EXEMPLIFICADA. 

ENCONTRO DAS FAMÍLIAS 
PRESBITERIANA

O Rev. Daniel, terça, dirige a Reunião de Oração. Quarta, 
participa do Estudo Bíblico. Quinta, participa do pequeno 
grupo. Sexta, dirige a Reunião de Oração.

O Rev. Jailto, terça, pela manhã participa da Reunião de 
Oração e à tarde, ação evangelística no centro cidade. 
Quarta, ministra o Estudo Bíblico. Quinta, à tarde e à noite, 
realiza visitas. Sexta, à noite, dirige a Reunião de Oração. 
Sábado, pela manhã, participa do Café Evangelístico.

O Rev. Hernandes, prega, amanhã, na  IP de Pinheiros. 
Terça, na IP Unida, em São Paulo-SP. De 01 a 08, na Igreja 
Betel no Japão, nas cidades de Hamamatsu e Suzuka.

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 do tema: 

Filhos de verdade. 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

Neste domingo (28), às 17h30min, será realizada reunião 

plenária da UPA. Todos os adolescentes estão convocados.

UNIÃO PRESBITERIANA DE 
ADOLESCENTES

Informamos com alegria que no dia 19/04, a irmã Bethyna e 

seu esposo Alex, foram agraciados pelo Senhor com o 

nascimento de Noah. Amados, desejamos e oramos para 

que ele cresça em sabedoria, estatura e graça diante de Deus 

e dos homens.

“HERANÇA DO SENHOR SÃO OS FILHOS”.

No próximo sábado (04/05) teremos mais um café da manhã 

e evangelismo. Excelente oportunidade de colocarmos em 

prática o IDE.

CAFÉ DA MANHÃ E EVANGELISMO

A Federação de UPH's do PCES, tem a honra de convidá-los 

para o Encontro das Famílias Presbiterianas/2019. Será um 

momento de interação entre as famílias, lazer, futebol e 

churrasco. Primeiro de maio de 2019, Mirante de Jacaraípe 

– Jacarípe/Serra.

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.

E AO DIACONATO

O Conselho no uso de suas atribuições, convoca Assembleia 
Geral Extraordinária (2ª convocação) para Eleição de até 11 
(onze) Diáconos e até 03 (três) Presbíteros, a ser realizada em 
05 de maio de 2019, às 10h. 
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. 
Exigências para participação: subscrição aos Símbolos de 
Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil - IPB. 

CANDIDATOS AO PRESBITERATO 

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.

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A UPH, hoje, às 17h, realizará Reunião Plenária. Sócio, sua 
participação é fundamental!

UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS

O batismo é o selo visível da aliança que Deus fez com os pais, 
a qual é extensiva aos filhos. Hoje, no culto à noite, vamos 
receber por Batismo a pequena filha do Rev. Daniel e Sarah, 
Marina. Louvamos a Deus e nos alegramos por esse momento 
tão precioso!

BATISMO DE INFANTE

“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.

MORDOMIA CRISTÃ
Próx. Domingo: Denise, Hilton, Hiltinho, Isaías e Lívia.
Hoje:  Jonecir, Leandra, Luciana, Soly e Mateus.
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
Próximo Domingo: Conselho e Diác. Fábio Alexandre.
Hoje:  Presb. Roberto e Diác. Reutemann.
ADJUNTOS LITÚRGICOS

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!

PÚLPITO



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!

Hoje: Josué Simão do Nascimento (Saúde).
Dia 29 (Segunda-feira): Hely Nunes (Saúde).
Dia 30 (Terça-feira): Sr. Manoel Queiroz, avô do Hiltinho.
Dia 01 (Quarta-feira): Délio Soares Goes (Saúde).
Dia 02 (Quinta-feira): Edésio Mattos (Saúde). 
Dia 03 (Sexta-feira): Robson Moreira ( Saúde).
Dia 04 (Sábado): Victor de Paula (Saúde).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Dia 29 (Segunda-feira): Tatiana Lobato Pereira Medeiros – 

tel.: 3039-4285.
Dia 30 (Terça-feira): Mariana de Oliveira – tel.: 3337-2380.
Dia 01 (Quarta-feira): Presb. Ashbel Simonton Vasconcelos 

Soares – tel.: 3322-1277, Presb. Hermes Peyneau – tel.: 3345-

0595, Rafael Tavares de Oliviera – tel.: 3376-4381.
Dia 02 (Quinta-feira): Diovânia Maria Zago Vieira – tel.: 

3339-1082.
Dia 03 (Sexta-feira): Clarissa Kohler Carlos – tel.: 3344-5809, 

Kerli Barreiros Bernanrdi – tel.: 99856-4446, Lorenzo Kohler 

Carlos – tel.: 3344-5809, Renata Buffa Souza Pinto – tel.: 

3041-4208.
Dia 04 (Sábado): Cleverson Leite da Silva – tel.: 3348-1507.

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 

http://ipbvit.org.br/files/2019/03/Relatorio-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, 
d iar iamente ,  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 funcionamento destas unidades é 
feito, 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.

Venha participar do musical
Estamos ensaiando para o musical “Transformação: de vida 
em vida. Um a um na prática”. O coro será formado por vozes 
de cinco Igrejas e você está convidado a colocar a sua voz a 
serviço do Senhor. As apresentações acontecerão a partir do 
segundo semestre. Mais informações com a presidente do 
Departamento de Música, Denise Boechat Peyneau Lessa.

BAZAR DE USADOS USÁVEIS
A secretaria de Ação Social da SAF fará o Bazar de Usados 
Usáveis e por isso pede aos irmãos a contribuição com roupas, 
calçados, artigos de cama, mesa, banho e utensílios 
domésticos em bom estado de uso.

AVISOS PARA O BOLETIM
Nosso boletim é finalizado toda quarta-feira. Se você deseja 
colocar um aviso, deve enviá-lo até às 12h. Avisos a serem 
anunciados por vídeo devem ser enviados até terça-feira. 
Ambos para o e-mail: ipbvit@ipbvit.org.br.

DATAS COMEMORATIVAS
É com imenso prazer que nós sócios da UPH, aproveitamos 

estas importantes datas comemorativas, para respeitosamente 

parabenizá-los. Nossas sinceras congratulações! Dia 28 – Dia 

da Educação e Dia da Sogra. Dia 30  – Dia do Ferroviário. Dia 

01– Dia do Trabalhador e Dia da Literatura Brasileira. Dia 03 

– Dia Internacional da Liberdade de Imprensa e Dia Nacional 

do Taquígrafo.

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

Todos os diáconos estão convocados para reunião, no próximo 

domingo (05/05) às 16h30 na sala 1. Pedimos à Igreja que 

interceda ao Senhor em favor dos nossos diáconos.

CONVITES PELO WHATSAPP
Gostaria de receber os convites dos nossos eventos pelo 

whatsapp? Então, envie uma mensagem ao nosso irmão Diác. 

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.



ORDEM DO CULTO

PASTORES
Rev. Hernandes Dias Lopes

Rev. Jailto Lima do Nascimento
Rev. Daniel Leite Simoncelos

EVANGELISTA
Sidinei Junio Pereira da Silva

(Congregação em Forte São João)

PRESBÍTEROS
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

CONSÓRCIOS
Domingos Martins / ES

Nova Palestina - Vitória / ES
Jardim Marilândia - Vila Velha / ES

INSTITUTO SARÇA
Projeto Social da Igreja

Unidade Jaburu - Tel.: 3324-8750
Unidade Forte São João 

Tel.: 3223-5987

SEMINARISTA
Rômulo Hora Soares

ASPIRANTES AO 
SAGRADO MINISTÉRIO

Gregório Cássio de Andrade Caprini
Sidinei Junio Pereira da Silva
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MÚSICA

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

REGÊNCIA
Mychel

-
Denise

PIANO
Márcia

-
Simone

EQUIPE DE CÂNTICOS
Grupo 02

-
Grupo 03

MENSAGEM MUSICAL
-
-
-

SONOPLASTIA E MÍDIA

Hoje Diác. Fabiano Pôncio (Sala/Som) e Vitor Pôncio (Mídia). (Manhã e Noite): 
Quarta-Feira  Diác. Régis (Sala/Som) e (Mídia). (Noite):
Sábado  Diác. Régis (Sala/Som) e (Mídia). (Noite):
Próximo Domingo  Diác. Régis (Sala/Som) e (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:  Fabiano Pôncio | Fábio Alexandre | Frederick Cerqueira.

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

Hoje: 28.04 - Grupo 3

: Gabriel | Gezediel Templo

Saldanha: Charles | Emanuel

Pátio: Felipe Coelho

“Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, 
pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai 

adiante de vós para a Galileia; ali o vereis. É como vos digo!  ” [Mateus 28.6-7].

Próximo: 29 a 05.05 - Grupo 4

: Maurício | RégisTemplo

Saldanha: Fernando | Geraldo

Pátio: Marco Aurélio

* Oração
* Leitura Uníssona – I João 4.7-10

BATISMO DE INFANTE

DEDICAÇÃO
* Cântico  

CÂNTICOS

- Cântico

* Tríplice Amém

- Mensagem – Rev. Daniel Leite Simoncelos
EDIFICAÇÃO

ADORAÇÃO
SAUDAÇÃO PASTORAL

- Oração Diaconal

* Bênção Apostólica

- Hino nº. 103 – “Salvação em Cristo”
CONFISSÃO

* Hino nº. 42 – “O grande amor de Deus”

PRELÚDIO 
NOTURNO

MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS

- Oração Audível de Gratidão 
- Oração Silenciosa de Confissão

MATUTINO
- PRELÚDIO
- SAUDAÇÃO PASTORAL
* Cânticos
* Oração por Iluminação
- Mensagem – Rev. Jailto Lima do Nascimento

- Oração Diaconal

* POSLÚDIO
* Tríplice Amém
* Bênção Apostólica 
* Oração Pastoral 
ENVIO
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