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 Com sua permissão, eu quero me apresentar. Eu sou uma mãe aflita, como tantas outras ao redor do mundo. Eu sou 
conhecida como a mulher cananeia. Eu tenho vivido dias de terríveis angústias. Minha filha querida está horrivelmente 
endemoninhada. Eu carrego no peito a dor de ver minha filha escravizada pelos demônios. Ah, como ela tem sofrido e com ela 
eu também sofro. Sempre vivi em terras pagãs, na região de Tiro e Sidom. Meu povo vive mergulhado em densa escuridão 
espiritual. Um dia eu fui surpreendida com a presença de Jesus em nossa terra. Eu já tinha ouvido falar dele, de como curava os 
enfermos, libertava os cativos e recebia as pessoas mais feridas pelos dramas da vida. Uma centelha de esperança foi acesa em 
meu coração. Não podia perder aquela oportunidade. Corri ao encontro dele e clamei: “Senhor, Filho de Davi, tem compaixão 
de mim! Minha filha está horrivelmente endemoninhada”. Eu sabia que Jesus não era um homem comum. Era o Messias, o 
Filho de Davi. Depois de ter batido em tantas portas e só colhido decepção, sabia que só Jesus podia trazer libertação para 
minha filha e alívio para o meu coração. Posso garantir a vocês, o sofrimento de minha filha era o meu sofrimento. A dor que 
pulsava no coração dela, doía ainda mais em mim. Eu não suportava mais tanta angústia e tanto desespero na minha família.
 A resposta de Jesus ao meu clamor, porém, foi um silêncio gelado. Ele não me respondeu palavra alguma. Seus 
discípulos, incomodados com minha presença e com os meus gritos de socorro, chegaram a pedir a ele para me mandar embora. 
Na verdade, eu ia clamando atrás deles. Eu tinha pressa e não podia perder essa chance de ver minha filha liberta. Diante da 
insistência dos discípulos para Jesus me despedir, ele jogou mais um balde de água fria no meu clamor por misericórdia. Disse 
que fora enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, que dor em meu coração! Eu era uma gentia. Não pertencia 
ao povo da aliança. Mas, sabe, eu não desisti. Continuei insistindo com o meu clamor. Na verdade, eu dei mais um passo na 
direção do meu anseio, aliás da minha urgente necessidade. Eu me aproximei de Jesus e o adorei. Disse a ele: “Senhor, socorre-
me!”. 
 A resposta de Jesus, longe de me aliviar, agravou ainda mais a minha dor. Ele me disse que não era bom tomar o pão dos 
filhos para lançá-los aos cachorrinhos. Longe de me sentir magoada com essa palavra de Jesus, humilhei-me ainda mais 
dizendo a ele: “Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos”. Mesmo sem 
compreender o método que Jesus estava usando comigo, sabia que ele podia me socorrer. Daí a minha insistência. Minha filha 
precisava ser liberta. Ela estava cativa e eu, junto com ela, sofrendo muito. Nesse momento, algo glorioso aconteceu. Jesus 
abriu-me a porta da esperança. Ele disse a mim: “Ó mulher, grande é a tua fé! Faça-se contigo como queres”. Meu coração 
disparou dentro do meu peito. Não podia conter a alegria que inundou minha alma. Senti que um fardo caiu dos meus ombros. A 
dor que fuzilava minha alma foi arrancada de dentro de mim. Compreendi imediatamente que Jesus não estava me 
desprezando, mas apenas me levando a um nível mais alto de dependência dele. Seu propósito era despertar em mim uma fé 
genuína. Na verdade, Jesus elogiou a minha fé diante dos seus discípulos que queriam livrar-se de mim. Ele atendeu o meu 
clamor e me garantiu que exatamente o que eu queria, iria acontecer. E de fato aconteceu naquele exato momento. Na mesma 
hora que Jesus proferiu essas palavras, minha filha ficou sã e liberta. Os demônios que a atormentavam bateram em retirada. 
Ah, foi tão lindo! A paz de Jesus entrou na minha vida, na vida de minha filha. A minha casa foi transformada. 
 Posso garantir a vocês que Jesus cruzou a fronteira de Israel para trazer luz ao meu povo, que jazia em trevas. Se 
ninguém mais foi abençoado pela sua visita, eu fui. Ele trouxe libertação e salvação para minha casa. Com certeza o que Jesus 
fez na minha vida, pode fazer também na vida de todas as mães, de todos os lugares, de todos os tempos. Toda mãe sabe disso: 
aquilo que aflige nossos filhos também nos aflige. Por isso, devemos levar os dramas dos nossos filhos a Jesus. Ele me 
socorreu, e pode socorrer você também, mãe. Não desanime. Persevere. Clame. Humilhe-se. E veja as maravilhas que Jesus 
fará, também, em sua família!

Rev. Hernandes Dias Lopes

EU SOU UMA MÃE MUITO AFLITA



HOJE AGENDA DA SEMANA

OS FRUTOS DA JUSTIFICAÇÃO.

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 

com o tema: Deus não desperdiça o sofrimento: Esmirna, 

uma Igreja perseguida (Apocalipse 2.8-11). Você não pode 

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

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!

AGENDA PASTORAL
O Rev. Hernandes, prega, amanhã, na IP de Pinheiros. Terça, 

na Catedral Evangélica de Sorocaba-SP. Quinta e sexta, no 

Congresso de Pastores e Líderes da Missão Vida, em 

Cocalzinho-GO. Sexta, à noite, no Presbitério Sudoeste de 

Goiás, em Rio Verde-GO.
O Rev. Jailto, amanhã, à noite, realiza visita. Terça, à tarde, 

realiza ação evangelística no centro da cidade e à noite visita. 

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

realiza visitas. 
O Rev. Daniel, prega, hoje, à noite, na IP de Tabuazeiro. De 

segunda a sexta, participa do módulo de mestrado no Centro 

Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São 

Paulo.
DATAS COMEMORATIVAS

É com imenso prazer que nós sócios da UPH, aproveitamos 

estas importantes datas comemorativas, para respeitosamente 

parabenizá-los. Nossas sinceras congratulações! Dia 19 – Dia 

dos Acadêmicos de Direito e Dia do Defensor Público. Dia 20 

– Dia do Pedagogo e Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de 

Enfermagem. Dia 22 – Dia do Apicultor e Dia do Abraço. Dia 

24 – Dia do Telegrafista. Dia 25 – Dia Nacional da Adoção, Dia 

do Trabalhador Rural e Dia da Costureira.

REUNIÃO PLENARIA DA UPH
Reunião Plenária da União Presbiteriana de Homens, no 

próximo domingo (26/05), às 17h. Sua participação é 

fundamental!

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.

PÚLPITO
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
Hoje:  Presb. Filipe e Diác. Gabriel.
Próximo Domingo: Presb. Wander e Diác. Fabiano.

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:  Denise, Hilton, Hiltinho, Cícero e Rafaela.
Próx. Domingo: Jonecir, Leandra, Luciana, Soly e Júlia 

Paris.
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.

CEIA DO SENHOR
Hoje, no culto da manhã, vamos celebrar juntos, como família 

da fé, a Ceia do Senhor. Devemos participar da mesa do 

Senhor de modo digno. Por isso, prepare-se e participe!

RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS
É com muita alegria que hoje, no culto à noite,  receberemos 

por jurisdição a pedido e pública profissão de fé, os irmãos: 

Marina Diniz Reis, Ana Cláudia Lucas de Azevedo, Gabriel 

Slamer Lobo Gonçalves,  Marcus Estevam de Camargo, 

Cícera da Silva Felex, e por batismo de infante: Esther Felex 

Camargo e Varllanne Kimiê Felex Camargo. Amados 

irmãos, louvamos a Deus por recebê-los e nos alegramos por 

esse momento tão precioso.

ORDENAÇÃO E INSTALAÇÃO DE OFICIAIS
Nossa Igreja vivencia um momento muito especial, pois hoje, 

no culto noturno, teremos ordenação e instalação de oficiais 

para o Diaconato. Será ordenado e instalado o irmão: Marcelo 

Rocha de Souza, e serão reconduzidos ao ofício os irmãos: 

Fábio Alexandre Cavalcanti, Maurício Nunes Peyneau, 

Reutemann Eric Muller.

DIA NACIONAL DO JOVEM 
PRESBITERIANO

Todo terceiro domingo de maio as Igrejas Presbiterianas de 

nosso país comemoram o Dia Nacional do Jovem 

Presbiteriano. Nesta oportunidade, a UPH parabeniza todos 

os jovens de nossa Igreja. As mais ricas bençãos divinas sobre 

esta grande e importantíssima força de integração. Parabéns 

Jovens!



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 25 (Sábado): Leda Maria Serrano (Saúde).
Dia 24 (Sexta-feira): Délio Soares Goes (Saúde).
Dia 23 (Quinta-feira): Hely Nunes (Saúde).
Dia 22 (Quarta-feira): Viviane Ferrari ( Saúde).
Dia 21 (Terça-feira): Victor de Paula (Saúde).
Dia 20 (Segunda-feira): Araci Pereira Pacheco (Saúde).
Hoje: Dyana Lourenço Caetano (Saúde). 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Hoje: Rita de Cássia Torres Esteves – tel.: 3223-1369.
Dia 20 (Segunda-feira): Alda Maria Fávero Brandão – tel.: 

3223-3436, Simone Maria Brêtas Emerich – tel.: 3325-0123.
Dia 21 (Terça-feira): Benjamim Siqueira Santos Alves – tel.: 

99757-4541, Daniel Victor Vasconcelos Soares – tel.: 3322-

1277, Júlia Emerich Boechat – tel.: 3062-4713.
Dia 22 (Quarta-feira): Marcele Silveira Vidal Baldanza – tel.: 

3319-8816, Udemilta Pimentel Lopes – tel.: 3224-0954.
Dia 23 (Quinta-feira): Jacineia de Jesus Matos Mota – tel.: 

3222-1810.
Dia 24 (Sexta-feira): Gabriel Lima – tel.: 3326-4486, Helena 

Maria Machado Bitencourt – tel.: 3224-4430, Wanderson 

Carreiro Marinho – tel.: 3022-2775.
Dia 25 (Sábado): Murilo Nahssen Alcuri de Souza – tel.: 3345-

2604, Vitor Horst Duque – tel.: 3235-2541.

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. 

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

AGENDA DA UCP
Sábado (25/05) às 14h, aniversário da Federação 
de UCPs, na IPB em Andorinhas. Participe!
Domingo (26/05) às 17h30min, Reunião da UCP. 
Aniversário da nossa UCP.

CONSELHO MISSIONÁRIO
Neste domingo (19), às 11h15min, será realizada a quarta 
reunião de 2019 do Conselho Missionário. O encontro tem o 
objetivo de organizar a agenda de realizações do ano.

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.

SEMINÁRIO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
O Departamento de Música realiza nos dias 01 e  02 de junho o 
Seminário de Louvor e Adoração. O evento será conduzido 
pelo pastor Juliano Socio e sua equipe da Igreja Presbiteriana 
da Penha (SP). A programação contará com palestras sobre o 
conceito bíblico de adoração, a missão da música no culto, o 
ministério de louvor na igreja, e as práticas de banda e coral. 
Não é necessário fazer inscrição. Ore pela programação, 
coloque na sua agenda e participe!



ORDEM DO CULTO

Hudson Peyneau (Emérito)

Hermes Peyneau (Emérito)

Domício Bonifácio Vieira (Emérito)

Wander Sandro Silva Medeiros

Carlos Roberto Esteves

Ulisses Horst Duque

Luciano Guimarães Peyneau

Haroldo Peyneau

Filipe Pinel Berbert Bermudes

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

PRESBÍTEROS

EVANGELISTA

PASTORES
Rev. Hernandes Dias Lopes

Rev. Daniel Leite Simoncelos
Rev. Jailto Lima do Nascimento

DIÁCONOS
Charles Horst Assunção

Diego Vicentini Carvalho

Emanuel Reis Liparizi

Fabiano Laviola Pôncio

Fábio Alexandre Cavalcante

Fernando Delacosta (Emérito)

Francisco de Assis Moratti da Silva

Frederick Cerqueira Teixeira

Gabriel Gonzaga Dantas

Geraldo Magela Clarindo Ribeiro

Gezediel Bibiano

Leônidas Guimarães Peyneau

Marcos Aurélio Sant’Anna

Marcondes Caldeira

Maurício Nunes Peyneau

Régis Gonçalves de Oliveira

Reutemann Eric Muller

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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  *Congregação de pé

MÚSICA

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

REGÊNCIA
Marinês

-
Mychel

PIANO
Denise

-
Márcia

EQUIPE DE CÂNTICOS
Grupo 05

-
Grupo 01

MENSAGEM MUSICAL
Coro Gerações (Noite)

-
-

SONOPLASTIA E MÍDIA

Hoje Felipe Bibiano (Sala/Som) e Eduardo Lima (Mídia). (Manhã e Noite): 
Quarta-Feira  Sidinei (Sala/Som) e (Mídia). (Noite):
Sábado  Diác. Fabiano Pôncio (Sala/Som) e Vitor Pôncio (Mídia). (Noite):
Próximo Domingo  Diác. Fabiano Pôncio (Sala/Som) e Vitor Pôncio (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:  Celebração da Ceia do Senhor.

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

Hoje: 19.05 - Grupo 2

: Rogério Templo

Saldanha: Francisco | Leônidas

Pátio: Marcondes

“Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com louvor; 
rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome” [Salmo 100.4].

Próximo: 20 a 26.05 - Grupo 3

: Gezediel | Charles Templo

Saldanha: Emanuel 

Pátio: Gabriel Dantas

* Bênção Apostólica 

- Mensagem – Rev. Hernandes Dias Lopes

ORDENAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIÁCONOS

- Hino n.º 56 – “Ação de graças e súplica”

EDIFICAÇÃO

DEDICAÇÃO

RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS

MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS

ENVIO

* Coro Gerações – “Que Deus te abençoe e te guarde”

* Oração Pastoral 

* POSLÚDIO 

- Coro Gerações – “Que segurança! Sou de Jesus”

- Coro Gerações – “Santidade vou buscar”
- Oração Audível de Confissão
CONFISSÃO

CÂNTICOS

- Oração Diaconal

* Oração
* Hino n.º 6 – “Doxologia” 
* Leitura Uníssona – I Timóteo 1.17
ADORAÇÃO
SAUDAÇÃO PASTORAL
PRELÚDIO 

NOTURNO
* Cântico
* Bênção Apostólica
- Oração Diaconal
- Hino n.º 54 – “A chegada do Messias”
- CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
- Mensagem – Rev. Hernandes Dias Lopes
* Oração por Iluminação
* Cânticos
- SAUDAÇÃO PASTORAL
- PRELÚDIO

MATUTINO
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