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 O estadista americano e décimo-sexto presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, disse, 

acertadamente, que “as mãos que embalam o berço governam o mundo”. Ele mesmo chegou a dizer que as conquistas que 

obteve na vida devia à sua mãe. As mães antes de embalar o berço, carregam os filhos na alma, nos sonhos, no ventre, nos 

braços, no coração. Os filhos crescem, mas continuam sendo amados com o mesmo desvelo. Os filhos batem asas do ninho, 

mas as mães continuam velando por eles em oração. Os filhos geram outros filhos, mas as mães abrigam todos debaixo de seus 

braços generosos.

 Neste dia em que as mães são homenageadas mundo a fora, queremos render a Deus o nosso preito de louvor e às mães 

o nosso tributo de gratidão. Destacaremos três características das mães que embalam o berço:

 1. As mães que embalam o berço exercem decisiva influência espiritual sobre os filhos. Os filhos são marcados 

indelevelmente pela sua mãe. Aquelas que nutrem no ventre e depois nos seios repartem sua vida com os filhos. Aquelas que 

ensinam os filhos a dar os primeiros passos e revestem os filhos de generoso cuidado ministram ao coração deles as primeiras 

lições da vida. Se essa mãe é cristã, ela ensinará aos filhos as sagradas letras que podem torná-los sábios para a salvação e dará 

eles o genuíno leite da piedade. Ela influenciará o futuro dos filhos como Joquebede influenciou Moisés, como Ana 

influenciou Samuel, como Eunice influenciou Timóteo. As mães são as mestras do bem. A palavra da sabedoria está em seus 

lábios. Elas removem com cuidado as influências perniciosas e edificam no lugar valores sadios e perenes. Nas palavras de 

Peter Marshall, o capelão do senado americano, as mães são as guardas das fontes. São elas que fazem esse trabalho vital, longe 

dos holofotes, sem o qual, a sociedade estaria rendida às contaminações mais deletérias. Concordamos, portanto, com 

Abraham Lincoln: “as mãos que embalam o berço, governam o mundo”.

 2. As mães que embalam o berço oram como ninguém pelos filhos. As mães, em todo lugar e em todo o tempo 

intercedem pelos filhos. A mulher cananeia, mesmo morando em território pagão, clamou a Jesus pela sua filha, e fez isso de 

forma corajosa, perseverante e esperançosa. O drama vivido pela sua filha era o seu drama. Ana orou por Samuel antes dele ser 

concebido. Consagrou-o a Deus antes mesmo de ser gerado. Ah, quantos filhos voltaram-se para o Senhor em reposta às 

orações de sua mãe! Quantos filhos que foram chamados para o ministério como fruto da consagração de sua mãe! Quantos 

missionários que levaram e ainda levam a esperança do evangelho aos povos, que foram chamados por Deus em resposta ao 

clamor de sua mãe. Quando as mães colocam-se de joelhos pelos seus filhos, Deus os levanta e os coloca de pé. É tempo das 

mães se colocarem na brecha em favor de seus filhos, para que eles sejam levantados como instrumentos de um grande 

reavivamento em nossos dias.

 3. As mãos que embalam o berço sacrificam-se abnegadamente pelos filhos. As mães projetam sua vida na vida dos 

filhos, a ponto de abrir mão de seu conforto e até de sua própria vida pelos filhos. Preferem para si a morte, desde que os filhos 

possam viver. A mãe de Moisés, o grande libertador de Israel, correu todos os riscos para que seu filho fosse preservado da 

morte. Eu estou escrevendo este singelo artigo agora, porque um dia minha mãe preferiu dar sua vida por mim para que eu 

sobrevivesse. Orientada a escolher entre sua vida ou a minha, decidiu que daria sua vida por mim, mas não desistiria da minha 

vida. Deus honrou a decisão dela e poupou a vida dela e a minha. Essa história tem se repetido ao longo dos séculos. As mães 

atravessam noites indormidas cuidando dos filhos. Oram e choram por eles sem jamais perder a doçura. Abrem mão de 

privilégios, para investir nos filhos. Abstêm-se do pouco que têm, para que os filhos tenham o melhor. Ah, que neste dia das 

mães, possamos erguer aos céus nosso tributo de gratidão a Deus por essas heroínas nem sempre vistas e honrarmos mulheres 

tais como essas!

Rev. Hernandes Dias Lopes

MÃES: AS MÃOS QUE EMBALAM O BERÇO



HOJE AGENDA DA SEMANA

OS FRUTOS DA JUSTIFICAÇÃO.

AGENDA PASTORAL
O Rev. Hernandes, prega, hoje, na IP de Pinheiros. 
Amanhã, na 1ª IP de Governador Valadares-MG. Terça, na 
IP do Jardim Guanabara, em Campinas. Quarta, na 8ª IP de 
Belo Horizonte. Sexta, na Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus, Ministério El Shadai, em Taguatinga-DF. Sábado, em 
nossa Igreja.
O Rev. Jailto, amanhã, à noite dirige a Reunião do 
Conselho. Terça, pela manhã participa da Reunião de 
Oração e à tarde, realiza ação evangelística e à noite visita. 
Quarta, ministra o Estudo Bíblico. Quinta, à tarde e à noite, 
realiza visitas. Sábado, participa da programação do 
Departamento de Casais e do Conexão com Deus.
O Rev. Daniel, amanhã, à noite participa da Reunião do 
Conselho. Terça, dirige a Reunião de Oração. Quarta, 
participa do Estudo Bíblico. Quinta, participa do pequeno 
grupo. Sexta, dirige a Reunião de Oração.

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!

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
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!

REUNIÃO DO CONSELHO
O Conselho da Igreja se reunirá, amanhã (13/05), às 
19h30min, na sala 1.

REUNIÃO DE ORAÇÃO

PÚLPITO
Hoje, pregará pela manhã o Rev. Jailto e à noite o Rev. 
Daniel . 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: Presb. Ulisses e Diác. Geraldo Magela.
Próximo Domingo: Presb. Filipe e Diác. Gabriel.

QUERIDO VISITANTE
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.
EQUIPE DE ACOLHIMENTO
Hoje:  Jonecir, Leandra, Luciana, Soly e Jamile.
Próx. Domingo: Denise, Hilton, Hiltinho, Cícero e 
Rafaela.

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.

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.

NOTA DE FALECIMENTO
Com pesar, comunicamos à Igreja, que  aprouve ao Senhor 
levar o Sr. Manoel Balbi de Queiroz, pai da irmã Juasette e 
avô do irmão Hiltinho. Rogamos ao Pai de misericórdia e 
Deus de toda consolação que conforte a família enlutada.

NOTA DE AGRADECIMENTO
Com muita alegria informamos à Igreja que a irmã Cínthia 
Saldanha Lacerda Cunha recebeu aprovação na Banca de 
Defesa de Dissertação de Mestrado em Direito Processual, da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O trabalho 
foi aprovado em 03 de maio de 2019 e foi intitulado Dinâmica 
da adjudicação pelo exequente no Código de Processo Civil 
Brasileiro. Ela agradece as orações dos irmãos!

Faça a sua inscrição no valor de R$15,00 com Antonieta 
Stulzer ou Flávia Sathler.



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!

Dia 18 (Sábado): Victor de Paula (Saúde).

Dia 14 (Terça-feira): Leda Maria Serrano (Saúde).
Dia 15 (Quarta-feira): Délio Soares Goes (Saúde).
Dia 16 (Quinta-feira): Araci Pereira Pacheco (Saúde). 
Dia 17 (Sexta-feira): Viviane Ferrari ( Saúde).

Hoje: Juasette, Hiltinho e família (Luto).
Dia 13 (Segunda-feira): Hely Nunes (Saúde).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Dia 13 (Segunda-feira): Jane Quintão de Souza Martins – tel.: 
3299-0688.
Dia 14 (Terça-feira): Leandra Lempé Gonçalves – tel.: 3207-
0197, Marceli Pani Stulzer – tel.: (21) 96907-0996.
Dia 15 (Quarta-feira): Isabel Zago Vieira – tel.: 3339-1082, 
Raymunda Mariano Silva – tel.: 3026-2843, Rosana Lyra 
Vicentini – tel.: 3223-7126, Diác. Sebastião Lira – tel.: 3322-
2529, Vinícius Lempé Alonso Gonçalves – tel.: 3207-0197.
Dia 16 (Quinta-feira): Diác. Gabriel Gonzaga Dantas – tel.: 
3327-4194, Gabriela Corrêa da Silva Pereira – tel.: 3055-3559.
Dia 17 (Sexta-feira): Diác. Fernando Delacosta – tel.: 3222-
1231, Suzana Maria Martins de Assis Laurindo – tel.: 98803-
6873.
Dia 18 (Sábado): Leozira Bourguignon Ferrari – tel.: 3319-
9551, Maria José Izoton Alves – tel.: 3223-8474, Sem. Rômulo 
Hora Soares – tel.: 98112-0731.

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.

AGENDA DA UPJ
Domingo (19/05) às 17h30min, Reunião Plenária. 
Todos os sócios estão convocados! 
Sábado (25/05) às 14h, aniversário da Federação 
de UCPs, na IPB em Andorinhas. Participe!

DOAÇÃO AO INSTITUTO SARÇA
O Instituto Sarça está necessitando para a melhoria 
de suas atividades na área de musicalização da 
doação de um teclado em bom estado de uso. 

ITUT TS ONI

SARÇA



ORDEM DO CULTO

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

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)

CONGREGAÇÃO
Forte São João

Escadaria Stael F. Encarnação, nº. 310

CONSÓRCIOS
Domingos Martins / ES

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

Hermes Peyneau (Emérito)
Hudson Peyneau (Emérito)

DIÁCONOS
Carlos Vitor Castello Almeida

Charles Horst Assunção
Diego Vicentini Carvalho
Deli Gonçalves da Rocha

Emanuel Reis Liparizi

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)

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

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

LIDERANÇA
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  *Congregação de pé

MÚSICA

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

REGÊNCIA
Jane

-
Marinês

PIANO
Tatiana

-
Denise

EQUIPE DE CÂNTICOS
Grupo 04

-
Grupo 05

MENSAGEM MUSICAL
-
-
-

SONOPLASTIA E MÍDIA

Hoje Presb. Wander (Sala/Som) e Guilherme (Mídia). (Manhã e Noite): 
Quarta-Feira  Emanuel Liparizi (Sala/Som) e (Mídia). (Noite):
Sábado  Diác. Régis (Sala/Som) e (Mídia). (Noite):
Próximo Domingo  Felipe Bibiano (Sala/Som) e Eduardo Lima (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:  Gabriel Dantas | Gezediel Bibiano.

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

Hoje: 12.05 - Grupo 1

: Frederick Templo

Saldanha: 

Pátio: Diego | Fabiano

“Teu, SENHOR, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade; porque 
teu é tudo quanto há nos céus e na terra; teu, SENHOR, é o reino, e tu te 

exaltaste por chefe sobre todos” [1 Crônicas 29.11].

Próximo: 13 a 19.05 - Grupo 2

: Rogério Templo

Saldanha: Francisco | Leônidas

Pátio: Marcondes

EDIFICAÇÃO
- Hino nº. 352 – “Leitura bendita”
- Mensagem – Rev. Daniel Leite Simoncelos
ENVIO

PRELÚDIO 
SAUDAÇÃO PASTORAL
ADORAÇÃO
* Leitura Alternada – Salmo 147

* Oração Pastoral 
* Bênção Apostólica 
* Tríplice Amém
* POSLÚDIO

* Cânticos
* Oração por Iluminação
- Mensagem – Rev. Jailto Lima do Nascimento
- Cântico
- Oração Diaconal
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém

NOTURNO

MATUTINO
- PRELÚDIO
- SAUDAÇÃO PASTORAL

* Oração
* Hino nº. 26 – “Louvor ao Deus grandioso”
CONFISSÃO
- Leitura Bíblica – Apocalipse 5.1-10
- Oração Audível de Gratidão 
- Leitura Uníssona – Apocalipse 5.11-14
- Hino nº. 269 – “Pureza no sangue de Cristo”
DEDICAÇÃO
* Cântico  
- Oração Diaconal
CÂNTICOS
MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS
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