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 Paulo está preso em Roma pela segunda vez. Agora, não mais com certas regalias, mas jogado na masmorra 
Marmetina, um lugar úmido, frio, insalubre e nauseabundo. Esse bandeirante do cristianismo já está velho e cheio de cicatrizes. 
Pesa sobre ele a imputação do mais severo crime. Acusam-no de ser o líder dos incendiários de Roma. A mais rica, a mais 
poderosa, a mais populosa cidade do mundo, a cidade de Roma, a capital do império, ardeu em chamas sete noites e seis dias, de 
dezessete de julho a vinte e quatro de julho do ano 64 d.C. Setenta por cento da cidade foi atingida pelas chamas. Esse crime 
horrendo foi colocado na conta dos cristãos. Como resultado, houve um massacre sangrento contra eles. Foram crucificados e 
queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Paulo, como o líder mais conhecido dos cristãos ocidentais, foi preso e 
jogado nessa prisão imunda, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. 
 Como consequência disso, algumas coisas aconteceram, como veremos:
 1. Paulo é acusado de malfeitor (2Tm 2.9). O veterano apóstolo, que plantou igrejas nas províncias da Galácia, 
Macedônia, Acaia e Ásia Menor, está preso, como um bandido, como um criminoso, pesando sobre ele a imputação do crime 
bárbaro de ser o líder dos incendiários da capital do império. Jogaram lama no nome desse homem de Deus. Arruinaram sua 
reputação. Assacaram contra ele os mais pesados libelos acusatórios. Desconstruíram sua imagem e transformaram-no num 
desordeiro impiedoso.
 2. Paulo é abandonado pelos seus filhos na fé (2Tm 1.15). Todos os da Ásia o abandonaram. Esses eram membros das 
igrejas da Ásia, igrejas que Paulo plantou direta ou indiretamente. Esses crentes conheciam Paulo. Sabiam de sua vida 
irrepreensível. Conheciam seu caráter impoluto e sem jaça. Tinha plena convicção de que ele era inocente e que as pesadas 
acusações contra ele eram uma clamorosa injustiça. Porém, esses irmãos fracassaram na coragem. Acovardaram-se e deixaram 
Paulo sozinho, em vez de se posicionarem em seu favor. 
 3. Paulo é vítima do constrangimento de Timóteo, seu filho mais achegado (2Tm 1.8). O próprio Timóteo, seu mais 
próximo colaborador, seu filho amado, sentiu vergonha das algemas de Paulo. Ficou constrangido em posicionar-se 
publicamente em favor do velho apóstolo. Mesmo sabendo que as acusações eram falsas e que não cabia a Paulo a alcunha de 
malfeitor, calou sua voz e ficou envergonhado de defendê-lo. Talvez, de todos os esbarros que Paulo sofreu, este foi o que mais 
lhe comoveu. Saber que até mesmo seus amigos mais próximos, ficaram constrangidos de sair em sua defesa.
 4. Paulo é vítima de ingratidão e abandono na sua primeira defesa (2Tm 4.16). Mesmo sendo acusado de um crime 
tão grave, Paulo teve direito de defesa. Porém, em sua primeira defesa, na audiência onde deveria apresentar suas alegações de 
inocência, ninguém apareceu por lá para defendê-lo. Ao contrário, todos o abandonaram. Não fora a assistência do Senhor, para 
revestir-lhe de forças e Paulo teria sucumbido. Paulo sofre a dor da ingratidão daqueles que conheciam seu testemunho ilibado 
e que foram fruto de seu frutífero ministério. 
 5. Paulo é sentenciado a pena de morte, mesmo sendo inocente (2Tm 4.6). Paulo escreve para Timóteo sua segunda 
epístola como um homem no corredor da morte, aguardando o dia de sua execução. Não escreve para estadear sua revolta, mas 
para dizer que o Senhor o revestiu de forças. Para afirmar que valeu a pena viver, pois seu combate foi um bom combate, sua 
carreira foi concluída e sua fé foi preservada. Escreve para dizer que sua morte era uma oferta ao Senhor e que à sua frente 
estava a coroação e não meramente o martírio. Escreve para dizer que sua fé estava inabalável e a âncora de sua esperança 
estava firmada em Cristo. Por isso, diz: “... porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o 
meu depósito até aquele Dia” (2Tm 1.12). Oh, inabalável convicção da glória! Oh, esperança bendita!

Rev. Hernandes Dias Lopes

EU SEI EM QUEM TENHO CRIDO
“E, por isso, estou sofrendo estas coisas; todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido 

e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele Dia” (2Tm 1.12).



HOJE AGENDA DA SEMANA

OS FRUTOS DA JUSTIFICAÇÃO.

QUERIDO VISITANTE

Todo cristão deve orar ao Senhor Deus. Aquele que tem Jesus 
como seu Salvador e seu Senhor tem livre acesso ao trono da 
graça. Venha orar conosco, 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!

O Rev. Hernandes, prega, de hoje a 08, na Igreja Betel no 

Japão, nas cidades de Hamamatsu e Suzuka. Quinta, no  Mães 

de Oração no Mackenzie, em São Paulo. Sexta, na Igreja 

Presbiteriana Central de Itapeva -SP.

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

Próx. Domingo: Jonecir, Leandra, Luciana, Soly e Jamile.
Hoje:  Denise, Hilton, Hiltinho, Isaías e Lívia.
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.

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. Você não pode deixar de participar. Traga 
sua família e os seus amigos!

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO

REUNIÃO DE ORAÇÃO

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

AGENDA PASTORAL

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

Diaconal. Amanhã, à tarde realiza atendimento pastoral e à 

noite realiza visita. Terça, pela manhã participa da Reunião de 

Oração e à tarde, realiza ação evangelística e atendimento 

pastoral. Quarta, ministra o Estudo Bíblico. Quinta, à tarde e à 

noite, realiza visitas. Sábado, pela manhã, palestra, na 1ªIPB 

de Itacibá. 
O Rev. Daniel, hoje, ministra a Ceia na Congregação Forte São 

João. Terça, dirige a Reunião de Oração. Quarta, participa do 

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

dirige a Reunião de Oração. Sábado, prega no Piquenique da 

UCP, UPJ e UPA com as mães.

PÚLPITO
Hoje, pregará pela manhã o Rev. Daniel e à noite o Rev. Jailto. 
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
Hoje:  Conselho e Diác. Fábio Alexandre.
Próximo Domingo: Presb. Ulisses e Diác. Reutemann.

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.

O CONVITE DA GRAÇA
A Ceia é o convite da graça para todos os membros da família 
da fé. O anfitrião, Jesus Cristo convida o pecador remido para 
se aproximar da mesa da comunhão, para participar do 
banquete da graça. A Ceia é para você que já passou pelo 
batismo cristão e fez pública profissão de fé. No culto noturno 
vamos celebrar a Ceia do Senhor. Consagre a sua vida. 
Examine o seu coração, “e, assim coma do pão, e beba do 
cálice” (1Co 11. 28).

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
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 
hoje, 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. 
Presbítero que terá seu mandato expirado em maio/2019: 
Presb. Mauricio Boechat Peyneau. 
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.

CANDIDATOS AO PRESBITERATO 
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.

RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS
É com muita alegria que hoje, no culto à noite,  
receberemos por profissão de fé, Larissa Barbosa Castillo. 
Amada irmã, louvamos a Deus por recebê-la e nos 
alegramos por esse momento tão precioso.



OS FRUTOS DA JUSTIFICAÇÃO.

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

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

“Este é o dia que o SENHOR fez;
regozijemo-nos e alegremo-nos nele” (Salmo 118.24).

Dê um telefonema para o seu irmão em Cristo!

Hoje: Josué Simão do Nascimento (Saúde).
Dia 06 (Segunda-feira): Hely Nunes (Saúde).
Dia 07 (Terça-feira): Zininha, avó do Hiltinho.
Dia 08 (Quarta-feira): Délio Soares Goes (Saúde).
Dia 09 (Quinta-feira): Edésio Mattos (Saúde). 
Dia 10 (Sexta-feira): Robson Moreira ( Saúde).
Dia 11 (Sábado): Victor de Paula (Saúde).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Hoje: Breno Galvani Rosa – tel.: 3014-3681    Giuliana Guimarães 

Nahssen De Souza – tel.: 3345-2604, Thomas Marcolongo Calmon 

Guzansky – tel.: 3291-1550.
Dia 06 (Segunda-feira): Aluísio da Silva Brandão – tel.: 3325-1345, 

Renildes Rodrigues Baia Freire – tel.: 3376-8566, Valcir de Oliveira 

Gonzaga Ribeiro – tel.: 3315-7195.
Dia 07 (Terça-feira): Marcelo Nahssen Alcuri Souza – tel.: 3345-2604.
Dia 08 (Quarta-feira): Glauciene Fernandes dos Santos Barbosa – tel.: 

3321-7083, Manuela Redighieri Brandão – tel.: 3534-3102, Marina 

Martins Valadão Simoncelos – tel.: 98181-2173.
Dia 09 (Quinta-feira): Flávia Rezende Moura – tel.: 3389-0113, Jair 

Gonzaga Carneiro – tel.: 3226-5942, Juasette Jane Queiroz Rabello – tel.: 

33458420.
Dia 10 (Sexta-feira): Cynthia Lúcia Leo de Carvalho – tel.: 3207-2767, 

Felipe Bastos Pôncio – tel.: 3324-9682, Helder Boone Borges – tel.: 

3222-6696.
Dia 11 (Sábado): Carla Tavares Colombo – tel.: 99970-8739, Ramon da 

Silva Souza – tel.: 3324-1385, Ruben Horst Duque – tel.: 3207-3484.

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/Relatorioanual_InstitutoSarca_
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 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.



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
Denise

-
Jane

PIANO
Simone

-
Tatiana

EQUIPE DE CÂNTICOS
Grupo 03

-
Grupo 04

MENSAGEM MUSICAL
-
-
-

SONOPLASTIA E MÍDIA

Hoje Diác. Régis (Sala/Som) e (Mídia). (Manhã e Noite): 
Quarta-Feira  Soly (Sala/Som) e (Mídia). (Noite):
Sábado  Presb. Wander (Sala/Som) e Guilherme (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
MAI“Todos os vossos atos sejam feitos com amor” (ICo 16.14).

PLANTÃO DIACONAL

Classe de Visitação:  Leônidas Peyneau | Gabriel Dantas | Gezediel Bibiano.

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

Hoje: 05.05 - Grupo 4

: Maurício | RégisTemplo

Saldanha: Fernando | Geraldo

Pátio: Marco Aurélio

“Ó SENHOR, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque 
tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, 

fiéis e verdadeiros” [Isaías 25.1].

Próximo: 06 a 12.05 - Grupo 1

: Fábio Alexandre | FrederickTemplo

Saldanha: Ricardo | Carlos Vitor

Pátio: Diego | Fabiano

MATUTINO
- PRELÚDIO
- SAUDAÇÃO PASTORAL
* Cânticos
* Oração por Iluminação
- Mensagem – Rev. Daniel Leite Simoncelos
- Cântico
- Oração Diaconal
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém

NOTURNO
PRELÚDIO 
SAUDAÇÃO PASTORAL
ADORAÇÃO
* Hino nº. 11 – “Trindade santíssima”
* Oração
CONFISSÃO
- Leitura Bíblica – Isaías 6.1-7
- Oração Silenciosa de Confissão
- Oração Audível de Gratidão 
- Hino n. 157 – “Segurança em Cristo”
DEDICAÇÃO
* Cântico  
- Oração Diaconal
PÚBLICA PROFISSÃO DE FÉ
- Leitura Bíblica – Apocalipse 21.1-7
- Solo – Presb. José Maria Barboza
CÂNTICOS
MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS
EDIFICAÇÃO
- Mensagem – Rev. Jailto Lima do Nascimento
ENVIO
* Oração Pastoral 
* Bênção Apostólica 
* Tríplice Amém
* POSLÚDIO
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