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 A arrogância é um sentimento tolo. Somente aqueles que não sabem quem são cultivam pensamentos soberbos. 
Mas ninguém pode conhecer a si mesmo sem antes conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é o primeiro passo para o 
autoconhecimento. Se o homem desconhece a Deus, projeta-se a si mesmo além do que convém. Infla sua vaidade ao 
extremo e sente-se maior e melhor do que de fato é. Quanto mais o indivíduo conhece a Deus, mais conhece a si mesmo. 
Quanto mais se aproxima do Todo-poderoso, mais reconhece sua fraqueza. Quanto mais compreende a grandeza 
insondável daquele que a tudo vê, tudo sonda e a todos conhece, mais cônscio fica de sua total carência da graça. 
Destacaremos três tipos de arrogância:
 1. A arrogância intelectual. A arrogância intelectual é uma tolice inominável. A arrogância do saber é uma prova 
incontestável da ignorância mais tosca. O que não sabemos é muito maior do que o que sabemos. O que não sabemos é um 
universo inesgotável diante das coisas diminutas que sabemos. O sábio é aquele que quase nada sabe. O tolo arrota saber, 
estadeia conhecimento e faz propaganda de sua erudição. O sábio, porém, perplexo, se humilha diante da imensidão 
vastíssima do que se deve saber e das gotas diminutas do que se sabe. Os soberbos, como um restolho, só têm sabugo e 
palha, porém, jamais se curvam humildemente diante de Deus. Aqueles, entretanto, que buscam o saber, quanto mais se 
aprofundam no conhecimento, mais humildes se tornam e menos fazem propaganda de sua erudição, porque vivem 
extasiados diante da majestade de Deus e de suas obras.
 2. A arrogância moral. A arrogância moral é outra destacada tolice. Proclamar suas próprias virtudes e aplaudir 
seus próprios feitos é de uma mediocridade sem tamanho. Só aqueles que vivem nas sombras lôbregas da ignorância 
moral podem exaltar a si mesmos e construir monumentos a si mesmos. Quanto mais conhecemos a santidade de Deus, 
mais cônscios ficamos de nossa miserável condição de pecadores. Quanto mais sondamos as profundezas de nossa alma, 
mais cientes ficamos das nódoas que maculam nosso íntimo. Conhecer a Deus e viver em sua presença é prostrar-se com o 
rosto no chão, e ter um senso profundo de nossa miserabilidade. Só a luz daquele que proclamou a si mesmo como a luz do 
mundo pode devassar os corredores escuros do nosso coração. Só diante dele temos consciência de que nossas justiças 
não passam de trapos de imundícia.  Só quando nos vemos despojados de justiça própria podemos desejar ser revestidos 
de sua justiça. 
 3. A arrogância espiritual. A arrogância espiritual é loucura consumada. Só um fariseu hipócrita ostenta o verniz 
de sua espiritualidade fajuta e aplaude suas próprias virtudes ao mesmo tempo que reprova, de forma ácida, os delitos das 
pessoas que vivem à sua volta. Os homens mais piedosos são aqueles que mais choram pelos seus pecados. Os soberbos, 
todavia, gabam-se de virtudes que nunca tiveram. Os humildes, reconhecem-se pobres e carentes da graça; os soberbos 
colocam-se no pedestal da santidade, para se vangloriar em sua justiça própria. Os arrogantes estadeiam sua santidade 
externa ao mesmo tempo que escondem seu coração cheio de rapina. Falam de seus feitos ao mesmo tempo que escondem 
suas perversas motivações. Proclamam sua própria piedade ao mesmo tempo que denunciam, sem piedade, os pecados 
dos outros. Os soberbos são resistidos por Deus, mas os humildes são por ele exaltados. Não exalte a si mesmo, antes, 
humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Não drapeje a bandeira de suas obras. Ao contrário, faça o bem sem olhar a 
quem, e ordene que sua mão esquerda esqueça-se do que fez a sua mão direita. Não queira receber a glória que só pertence 
a Deus. Ao fazer o bem, faça-o para a glória de Deus e para o bem de seu próximo. Lembre-se, você não é o centro do 
universo, Deus é. Portanto, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não busque seus próprios interesses, 
mas também o que é dos outros. Viva de forma piedosa diante de Deus e de forma justa diante dos homens!

Rev. Hernandes Dias Lopes

ARROGÂNCIA, A PORTA DE ENTRADA DO FRACASSO



HOJE AGENDA DA SEMANA

A LIBERTAÇÃO DA LEI.

O Rev. Daniel, amanhã, participa da reunião do 
Conselho. Terça, dirige a Reunião de Oração e faz 
discipulado. Quarta, ministra o Estudo Bíblico. 
Quinta a sábado, estará na reunião do Sínodo 
Central Espiritossantense. 

ARRECADAÇÃO DE ARROZ-UPH
Hoje, iniciamos a arrecadação de arroz para 
alimentação dos acompanhantes dos pacientes do 
SUS, no Hospital Evangélico de Vila Velha. No ano 
passado foram arrecadados 1.655 quilos e nossa 
expectativa é que neste ano tenhamos o privilégio de 
superar esta marca. Contamos com sua participação!

DATAS COMEMORATIVAS
É com imenso prazer que nós sócios da UPH, 
a p r o v e i t a m o s  e s t a s  i m p o r t a n t e s  d a t a s 
comemorativas, para respeitosamente parabenizá-
los. Nossas sinceras congratulações! Dia 23 – Dia do 
Guarda Rodoviário. Dia 25 – Dia do Escritor e Dia 
do Motorista. Dia 26 – Dia dos Avôs (Vovó e Vovô). 
Dia 27 – Dia do Pediatra. Julho – Mês dos Pastores 
Jubilados e Viúvas de Pastores.

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. Na 
próxima quarta-feira, o Rev. Daniel, fará a exposição 
do tema: Oração. Participe e traga sua família e os 
seus amigos!

AGENDA PASTORAL
O Rev. Hernandes, prega, quinta, na Igreja 
Nazareno Swiss Park, em Campinas. Sexta, no 12º 
Congresso Baiano da Família Cristã – Feira de 
Santana / BA. Sábado, na Igreja Assembleia de 
Deus, Ministério Belém, Setor 02 – São Miguel 
Paulista / SP.
O Rev. Jailto, amanhã, à noite, preside reunião do 
Conselho. Terça, pela manhã, participa da Reunião 
de Oração, à noite, realiza visita. Quarta, participa 
do Estudo Bíblico. Quinta a sábado, estará na 
reunião do Sínodo Central Espiritossantense. 

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:  Presb. Roberto e Diác. Francisco.
Próximo Domingo: Presb. Filipe e Diác. Frederick.

BATISMO DE INFANTE
Hoje, no culto matutino, vamos receber por Batismo 
de Infante a pequena Bianca, filha dos irmãos 
Cleriston e Patrícia. Louvamos a Deus por recebê-la 
e nos alegramos por esse momento tão precioso.

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.
EQUIPE DE ACOLHIMENTO
Hoje: Cícero, Denise, Hilton, Hiltinho, Isaías e Jamile.
Próx. Domingo: Jonecir, Leandra, Luciana, Soly e 
Júlia Marx.

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.

CEIA DO SENHOR
A Ceia do Senhor é mais do que um símbolo, ela é 
também um meio de graça. Não apenas nossa 
memória é reavivada, mas também nossa fé é 
fortalecida quando participamos de forma digna 
desse sacramento. Prepare-se e participe da Ceia do 
Senhor hoje, no culto matutino.

Igreja Presbiteriana 
de Angola

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, será recolhida oferta voluntária 

no culto Hoje, 21/07, pela manhã e à 

noite.

Participe!



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.

AVISOS PARA O BOLETIM

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: Josué Simão (Saúde).

Dia 22 (Segunda-feira): Viviane Ferrari ( Saúde).

Dia 23 (Terça-feira): Victor de Paula (Saúde).

Dia 24 (Quarta-feira): Leda Maria Serrano (Saúde).

Dia 25 (Quinta-feira): Hely Nunes (Saúde).

Dia 26 (Sexta-feira): Dyana Lourenço Caetano (Saúde). 

Dia 27 (Sábado): Araci Pereira Pacheco (Saúde).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Hoje: Cristian Kesley Nunes Barbosa – tel.: 99964-8218, 

Rafaela Calmon Bernardes Ferreira – tel.: 3222-1610.
Dia 23 (Terça-feira): Bianca Freitas Rêgo – tel.: 3225-

4465, Virginia Colli Apolinário Horst – tel.: 3315-5488.
Dia 24 (Quarta-feira): Aurena Rangel de Aquino – tel.: 

99981-8140, Giovana Guimarães Nahssen Haddad – tel.: 

3227-0767.
Dia 25 (Quinta-feira): Flávia Campos Sathler Rosa de 

Morais – tel.: 3233-8593, Marília de Paiva Therezo – tel.: 

3072-5818, Diác. Marcondes Caldeira – tel.: 3235-1259, 

Sophia Barreiros Bernardi – tel.:99856-4446.
Dia 26 (Sexta-feira): Benício Stellet Machado – tel.: 

3207-2300.
Dia 27 (Sábado): Daniel Silveira da Vitória – tel.: 99754-

6318.

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. 

ITUT TS ONI

SARÇA

Dê um telefonema para o seu irmão em Cristo!

DOAÇÃO AO INSTITUTO SARÇA



 DEDICAÇÃO

ADORAÇÃO
SAUDAÇÃO PASTORAL

CONFISSÃO
- Leitura Bíblica – Daniel 9.4-19

    NOTURNO
PRELÚDIO 

* Hino nº. 26 – “Louvor ao Deus grandioso”
* Oração

- Mensagem – Rev. Jailto Lima do Nascimento
ENVIO
* Oração Pastoral 
* Bênção Apostólica

- Oração Silenciosa de Confissão
- Oração Audível de Gratidão 

- Hino nº. 222 – “Mais perto da cruz”
- Oração Diaconal
CÂNTICOS
MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS
EDIFICAÇÃO

– Hino nº. 366 – “Joias preciosas”
- BATISMO DE INFANTE 
- Oração Diaconal
- Hino nº. 144 – “Segurança e alegria”
- DEDICAÇÃO
- Mensagem – Rev. Daniel Leite Simoncelos
* Oração por Iluminação
* Cânticos
- SAUDAÇÃO PASTORAL
- PRELÚDIO

MATUTINO

- CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém 

* Tríplice Amém
* POSLÚDIO  

ORDEM DO CULTO

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

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

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

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

LIDERANÇA
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  *Congregação de pé

MÚSICA

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

REGÊNCIA
Jane

-
Marinês

PIANO
Tatiana

-
Denise

EQUIPE DE CÂNTICOS
Grupo 03

-
Grupo 04

MENSAGEM MUSICAL
Coro Juniores (Noite)

-
-

SONOPLASTIA E MÍDIA
Hoje  Diác. Régis Oliveira (Sala/Som) e Eduardo Lima (Mídia) (Manhã e Noite):

Quarta-Feira  Sidinei (Sala/Som) e (Mídia). (Noite):

Próximo Domingo Diác. Régis Oliveira (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
JUL“Todos os vossos atos sejam feitos com amor” (ICo 16.14).

PLANTÃO DIACONAL

Classe de Visitação:  Ceia pela manhã.

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

Próximo: 22 a 28.07 - Grupo 4

: Magela | FernandoTemplo

Saldanha: Maurício | Régis 

MagelaPátio: 

“Alegrei-me quando me disseram:
Vamos à Casa do SENHOR.” [Salmo 122.1].

Hoje: 21.07 - Grupo 3

: Emanuel Templo

Saldanha: Gabriel | Gezediel  

CharlesPátio: 
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