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 2. Temos livramento do laço do passarinheiro (Sl 91.3a). O laço do passarinheiro é uma armadilha para laçar os 
pés. Nessa armadilha tem uma isca aparentemente vantajosa que atrai o pássaro, mas quando ele voa para ela em busca de 
algo que lhe oferece vantagem e prazer, descobre que foi aprisionado. Deus é quem livra nossos pés da queda e nos afasta 
dessas armadilhas de morte.

 1. Temos uma habitação plenamente segura (Sl 91.1,2). Habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos 
sob a sua sombra. Deus mesmo é o nosso refúgio. Ele mesmo é o nosso baluarte, nossa torre de proteção. Estamos nele. 
Guardados por ele. Ele nos cobre por todos os lados. 

 6. Temos livramento dos perigos visíveis e invisíveis (Sl 91.6). Há pestes que se propagam nas trevas e há 
mortandades que assolam ao meio-dia. Somos impotentes para enfrentar ambos os riscos. Nenhuma posição social pode 
nos blindar. Nenhum conhecimento, por mais robusto, pode nos proteger. Somente Deus pode nos guardar desses perigos 
reais, mas tantas vezes, invisíveis.
 7. Temos um livramento singular (Sl 91.7,8). Aqueles que buscam abrigo em Deus, veem a morte assolando ao 
seu lado e à sua direita, mas são preservados milagrosamente por ele. Nossa vitória não decorre de nossas forças nem de 
nossas estratégias; vêm de Deus!

 O Salmo 91 é o texto clássico do livramento divino. Muitos o usam de forma mística, sem qualquer proveito para 
sua alma. Nós, porém, devemos nos deter nas promessas de Deus aqui exaradas. Quais são os privilégios que temos em 
Deus?  

 8. Temos nossa casa protegida de toda praga (Sl 91.9,10). Quando fazemos de Deus a nossa morada, Deus vem 
morar em nossa casa, protegendo-nos de todo mal e de toda praga. Os homens maus podem até urdir contra nós e lançar 
sobre nós suas maldições, mas essas imprecações venenosas não chegam em nossa tenda, porque Deus nos livra de todas 
elas. 
 9. Temos o ministério dos anjos em nosso favor (Sl 91.11-13). Os anjos são ministros de Deus que trabalham em 
nosso favor. Eles nos guardam e nos livram. Quando andamos em todos os caminhos de Deus, os anjos nos sustentam e 
nos livram de tropeços. Mesmo que as víboras mais sutis e venenosas como a áspide nos ataquem ou mesmo que os leões 
ferozes com seus rugidos apavorantes nos ameacem, prevaleceremos.

 3. Temos livramento da peste perniciosa (Sl 91.3b). A peste perniciosa é uma doença endêmica que assola e mata. 
Vem como uma onda devastadora. Nenhum castelo, por mais seguro, a mantém do lado de fora. Somente Deus pode nos 
livrar dessa onda de morte. Somente Deus pode nos proteger dos perigos invisíveis que nos rodeiam.

 10. Temos as promessas de Deus asseguradas (Sl 91.14-16). Aqueles que se apegam a Deus com amor, têm de 
Deus a promessa do livramento. Aqueles que conhecem o nome de Deus são colocados a salvo. Aqueles que invocam a 
Deus, recebem de Deus a resposta. Mesmo que a angústia chegue, a esses Deus dá sua presença, seu livramento e sua 
recompensa de vida longa na terra e salvação eterna!

Rev. Hernandes Dias Lopes

 5. Temos livramento dos terrores que assaltam nossa alma (Sl 91.5). O terror noturno fala daqueles medos que 
assaltam a nossa alma. São os medos que brotam do coração atormentado e sobem da alma angustiada. Nessas horas de 
escuridão, é Deus quem nos livra de atentarmos contra a nossa própria vida. Deus nos livra não apenas dos perigos 
invisíveis nas caladas da noite, mas também nos livra das ameaças reais que tentam nos atingir, como setas cheias de 
veneno, na correria da vida diurna. 

 4. Temos uma proteção amorosa e eficaz (Sl 91.4). Quando uma galinha percebe a chegada de uma tempestade, 
chama seus filhotes e os protege debaixo de suas asas. Deus, sendo onipotente, ao ver as rajadas de vento e os perigos 
tenebrosos nos encurralando, nos atrai para debaixo de suas asas. Quando andamos na sua verdade, temos um escudo 
suficientemente poderoso para nos livrar de todos os dardos inflamados do maligno.

SALMO 91: O PODEROSO LIVRAMENTO DE DEUS



HOJE AGENDA DA SEMANA

A LIBERTAÇÃO DA LEI.

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. Rev. Daniel, fará a 
exposição do tema: Oração. Participe e traga sua família 
e os seus amigos!

AGENDA PASTORAL
O Rev. Hernandes, estará de 10 a 24 de julho, em 
Caravana para Israel.
O Rev. Jailto, amanhã, à noite, preside reunião do 
Conselho. Terça, à noite, visita. Quarta, à tarde participa 
da confraternização do programa Juntos com Cristo e à 
noite, participa do Estudo Bíblico. Quinta, à noite, 
realiza visitas. Sábado, à noite, prega no 13º Simpósio 
dos Diáconos do SCE.
O Rev. Daniel, hoje, ministra a Ceia na Congregação 
Forte São João. Amanhã, participa da reunião do 
Conselho. Terça, dirige a Reunião de Oração e faz 
discipulado. Quarta, ministra o Estudo Bíblico. Quinta, 
realiza visitas e à noite participa dos pequenos grupos. 
Sexta, dirige a Reunião de Oração. 

PARABÉNS AOS PROFISSIONAIS
É com imenso prazer que nós sócios da UPH, 
aproveitamos estas importantes datas comemorativas, 
para respeitosamente parabenizá-los. Nossas sinceras 
congratulações! Dia 08 - Dia do Panificador. Dia 10 -  
Dia do Engenheiro de Minas. Dia 12 - Dia do Engenheiro 
Florestal. Dia 13 - Dia do Cantor e Dia do Engenheiro de 
Saneamento. Julho, mês dos Pastores Jubilados e Viúvas 
de Pastores.

DE UPHs E SAFs
Congresso Unificado das Confederações Sinodais de 
UPHs e SAFs. Dias 13 e 14 de julho, na Casa de Retiro 
Santa Isabel, em Domingos Martins-ES.

Próximo Domingo: Presb. Wander e Diác. Gezediel.
Hoje:  Conselho e Diác. Magela.
ADJUNTOS LITÚRGICOS

PÚLPITO
Hoje, pregará pela manhã e à noite, o Rev. Hernandes 
Dias Lopes. 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!

Hoje: Cícero, Denise, Hilton, Hiltinho, Isaias e Rafaela.
EQUIPE DE ACOLHIMENTO

VOCÊ QUE NOS VISITA!
Estamos muito felizes com a sua presença e por você ter 
escolhido nos visitar. Desejamos que você sinta-se bem 
em nossa Igreja.

Próx. Domingo: Jonecir, Leandra, Luciana, Soly e Júlia.

TUDO VEM DE TI SENHOR...
Tudo que recebemos vem das dadivosas mãos do Pai 
Celestial. Ele é o nosso supridor. Na verdade, Deus tem 
suprido todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O 
reconhecimento de que tudo vem dele faz com que 
sejamos agradecidos por todas as suas dádivas. Além da 
gratidão, o nosso coração deve ser fiel e obediente. De 
sorte que devemos honrar ao Senhor com todas as 
primícias. Hoje, no culto da manhã e no culto da noite, 
teremos a oportunidade e o privilégio de demonstrar a 
nossa fidelidade a Deus.

O BANQUETE DA GRAÇA
Na mesa do Cordeiro rememoramos a morte de Cristo, 
examinamos nosso coração e olhamos para o futuro com 
profunda expectativa. Quando participamos da Ceia 
anunciamos a morte e a volta do Senhor. Por isso, não 
deixe de participar da Ceia do Senhor. Hoje, no culto 
noturno, participaremos do banquete da graça. Examine 
o seu coração, e assim coma o pão e beba o cálice.

XVI CONGRESSO UNIFICADO 

de Angola
Igreja Presbiteriana 

A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória aderiu ao 

propósito das Igrejas Presbiterianas do Brasil em ajudar à 

Igreja Presbiteriana de Angola, para seu reconhecimento 

jurídico no país.

Para isso,  serão recolhidas ofertas 

voluntárias nos cultos dos dias 07/07, 14/07 

e 21/07, pela manhã e à noite.

Participe!



09 DE JULHO - DIA DO DIÁCONO
A UPH parabeniza e cumprimenta todos os nossos 
Diáconos, rogando à Deus que continue abençoando-
os no exercício de suas funções. 

A LIBERTAÇÃO DA LEI.

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

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

“ O SENHOR te abençoe e te guarde; 
o SENHOR faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; 

o SENHOR sobre ti levante o rosto e te dê a paz” (Números 6.24-26).

Hoje: Victor de Paula (Saúde).
Dia 08 (Segunda-feira): Viviane Ferrari ( Saúde).
Dia 09 (Terça-feira): Hely Nunes (Saúde).
Dia 10 (Quarta-feira): Araci Pereira Pacheco (Saúde).
Dia 11 (Quinta-feira): Josué Simão (Saúde).
Dia 12 (Sexta-feira): Leda Maria Serrano (Saúde).
Dia 13 (Sábado): Dyana Lourenço Caetano (Saúde). 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Hoje: Maria de Lourdes Ferreira Caldeira – tel.: 3227-
6930.
Dia 08 (Segunda-feira): Maria Eduarda Emerich Liparizi 
– tel.: 3025-1311, Sarah Meireles Jesus – tel.: 3323-4669.
Dia 09 (Terça-feira): Guilherme de Carvalho Lima do 
Nascimento – tel.: 2142-9076.
Dia 10 (Quarta-feira): Carla Barbosa Furtado Lázaro – 
tel.: 3225-2448.
Dia 11 (Quinta-feira): Daniel Vitor Pereira Ferreira – tel.: 
3233-8700, Eduardo de Carvalho Lima do Nascimento – 
tel.: 2142-9076, Glaucenir Souza Nunes Barbosa – tel.: 
99806-3689, Rebeca Duarte Medeiros – tel.: 99261-0241, 
Vitor Azevedo Junior – tel.: 3227-8920, Wagner Luiz Silva 
de Medeiros – tel.: 3222-4483.
Dia 12 (Sexta-feira): Marize Castelo Cintra – tel.: 3322-
0401, Diác. Reuteman Eric Muller – tel.: 3329-5668.
Dia 13 (Sábado): Soly Maria de Paula do Nascimento – 
tel.: 3322-9192, Zilanda Moraes de Castro Torres – tel.: 
99883-3928.

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. Você está convidado, coloque 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.

O Instituto Sarça está necessitando para a 
melhoria de suas atividades na área de 
musicalização da doação de violões e 
flautas doces em boas condições de uso. 

DOAÇÃO AO INSTITUTO SARÇA
ITUT TS ONI

SARÇA

Dê um telefonema para 
o seu irmão em Cristo!

BOLETIM SEMANAL (PRETO E BRANCO)
Informamos à Igreja que, devido a quebra de equipamento 
na gráfica que nos presta serviço, essa semana nosso 
boletim está com a impressão preto e branco. Esperamos 
que na próxima semana volte a ser colorida.

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

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

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

Ulisses Horst Duque

Wander Sandro Silva Medeiros

Domício Bonifácio Vieira (Emérito)

Hermes Peyneau (Emérito)

Hudson Peyneau (Emérito)

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

Marcelo Rocha de Souza

Marcos Aurélio Sant’Anna

Marcondes Caldeira

Maurício Nunes Peyneau

Régis Gonçalves de Oliveira

LIDERANÇA
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MÚSICA

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

REGÊNCIA
Denise

-
Jane

PIANO
Simone

-
Tatiana

EQUIPE DE CÂNTICOS
Grupo 02

-
Grupo 03

MENSAGEM MUSICAL
-
-
-

SONOPLASTIA E MÍDIA
Hoje  Gabriel Dantas (Sala/Som) e Guilherme Medeiros (Mídia). (Manhã e Noite):

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

Próximo Domingo Felipe Bibiano (Sala/Som) e Diác. Régis Oliveira (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
JUL“Todos os vossos atos sejam feitos com amor” (ICo 16.14).

PLANTÃO DIACONAL

Classe de Visitação:  Marcondes | Rogério  | Reutmann.

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

Próximo: 08 a 14.07 - Grupo 2

: Francisco | Leônidas Templo

Saldanha: Marcondes | Rogério  

ReutmannPátio: 

“Uma coisa peço ao SENHOR, e a buscarei: que eu possa morar na Casa do 
SENHOR todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do SENHOR

e meditar no seu templo.” [Salmo 27.4].

Hoje: 07.07 - Grupo 1

: Marcelo | Diego Templo

Saldanha: Fabiano | Fábio  

FrederickPátio: 

CÂNTICOS
MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS
EDIFICAÇÃO
- Mensagem – Rev. Hernandes Dias Lopes
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
- Coro Gerações – “Aleluia ao Cordeiro”
ENVIO
- Coro Gerações – “Maravilhosa graça”
* Oração Pastoral 
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém
* POSLÚDIO

MATUTINO
- PRELÚDIO
- SAUDAÇÃO PASTORAL
* Cânticos
* Oração por Iluminação
- Mensagem – Rev. Hernandes Dias Lopes
- DEDICAÇÃO
- Cântico
- Oração Diaconal
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém 
    NOTURNO
PRELÚDIO 
SAUDAÇÃO PASTORAL
ADORAÇÃO
* Leitura Uníssona – Salmo 117
* Hino nº. 33 – “Maravilhas divinas”
* Oração
-  Coro Gerações – “Como não entoar” 
CONFISSÃO
- Leitura Bíblica – Salmo 139.23-24
- Oração Audível de Confissão
 DEDICAÇÃO
- Hino nº. 222 – “Mais perto da cruz”
- Oração Diaconal
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