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 Em segundo lugar, filarguros (2Tm 3.2). A palavra grega filarguros significa literalmente “amante da prata”, ou 
seja, amante do dinheiro. O dinheiro é o ídolo mais adorado neste século. As pessoas matam, morrem, casam-se e se 
divorciam por causa do amor ao dinheiro. Essa veneração ao dinheiro é o motivo pelo qual muitos ricos não se contentam 
com sua riqueza e, jeitosamente, saqueiam o pouco do pobre para se locupletarem. Esse amor ao dinheiro é a causa de 
sentenças serem vendidas nos tribunais, a razão da corrupção galopante na política, nas empresas públicas e privadas, bem 
como no comércio, na indústria e até mesmo nas igrejas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos nessa cobiça 
destroem a si mesmos, pensando que o dinheiro pode dar-lhes felicidade e segurança. Quem ama o dinheiro dele nunca se 
farta. Quem põe seu coração nas riquezas torna-se escravo delas para servi-las como a um súdito. A palavra filarguros foi 
traduzida por “avarento”. O avarento é o indivíduo que só pensa em si e jamais no próximo. Usa seu dinheiro apenas para 
seu próprio deleite, pois desconhece o que é generosidade. Busca apenas os seus próprios interesses e jamais o que é dos 
outros. Constrói apenas para si mesmo, mesmo que para isso, precise tomar o que é dos outros. O avarento é um idólatra. 
Seu deus é o dinheiro. Nesse altar profano, ele arruína sua própria vida, destrói sua própria alma e ainda torna a vida de seu 
próximo um pesadelo. 

 Quero destacar três palavras mencionadas pelo apóstolo Paulo nesta passagem que retratam os males e a corrupção 
dos últimos dias. A decadência da sociedade é resultado da inversão de valores. Paulo diz que as pessoas direcionam o seu 
amor para si mesmas, para o dinheiro e para os prazeres. Na língua grega, Paulo usa três palavras que retratam o amor às 
avessas: filautós, filarguros e filedonos. Esses são ainda os três maiores problemas da sociedade: poder, dinheiro e sexo. 
Vejamos:
 Em primeiro lugar, filautós (2Tm 3.2). A palavra grega filautós significa literalmente “amante de si mesmo”. 
Esse é o retrato de uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta é aquela que ama a si mesma acima de todos e além de tudo. O 
mundo dela está centrado nela mesma. Vive para si mesma e espera que todos também vivam para fazer sua vontade. Uma 
pessoa egoísta é aquela que, por venerar a si mesma, como seu próprio ídolo, usa as pessoas em vez de servi-las. Um 
filautós é um narcisista, que ao contemplar seu próprio rosto, apaixona-se por si mesmo. Esse egoísmo exacerbado é a 
fonte de todas as mazelas da sociedade, a causa de muitos casamentos desfeitos e a razão principal do adoecimento de 
muitos relacionamentos, nas mais diversas esferas da vida. 

 Em terceiro lugar, filedonos (2Tm 3.4). A palavra grega filedonos significa literalmente “amante dos prazeres”. 
Depois de Paulo falar do amor a si mesmo e do amor ao dinheiro, agora fecha essa lista de pecados degradantes da 
sociedade com o amor ao prazer. O mundo torna-se mais e mais hedonista. A busca do prazer tornou-se o objetivo último de 
muitas pessoas. Elas buscam o prazer como o principal sentido da vida. Seu deus é o prazer. Sua filosofia de vida é: 
“comamos e bebamos, porque amanhã morreremos”. O filedonos é o indivíduo que se embriaga com os prazeres carnais. 
Bebe todas as taças de sua própria luxúria. Vive correndo, sofregamente, atrás de novas aventuras. Empanturra-se de vícios 
nocivos, embrenhando-se pelos corredores lôbregos da imoralidade e das diversões carnais. O apóstolo Paulo, ao 
radiografar a sociedade de seu tempo, diz que os homens eram mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Não é esse, 
também, o retrato de nosso tempo? Que Deus tenha misericórdia de nós, a fim de que amemos o próximo em vez de sermos 
egoístas; sejamos generosos em vez de sermos avarentos; e sejamos amigos de Deus em vez de sermos amantes dos 
prazeres.

QUANDO O AMOR ESTÁ MAL DIRECIONADO
“Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, 

avarentos [...], mais amigos dos prazeres que amigos de Deus” (2Tm 3.1,2,4).



HOJE AGENDA DA SEMANA

A LIBERTAÇÃO DA LEI.

O Depa r t amen to  de  Mús ica  convoca  o s 
representantes dos grupos para uma reunião com o 
pastor Jailto, no dia 04/08,  após a EBD,  na sala 01.

REUNIÃO DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Próximo sábado, dia 03/08, teremos o Café da Manhã e 
Evangelismo da nossa UPH. Esperamos você às 
08h30min., para tomar um gostoso café e em seguida 
cumprir o ide de Jesus. Participe!

CAFÉ DA MANHÃ E EVANGELISMO

O Rev. Daniel, amanhã, participa da reunião do 
Conselho. Terça, dirige a Reunião de Oração e faz 
discipulado. Quarta, ministra o Estudo Bíblico. Sábado, 
participa da reunião do Conselho, às 15h. 

O Rev. Jailto, amanhã, à noite, preside a reunião do 
Conselho. Terça, pela manhã, participa da Reunião de 
Oração, à tarde, realiza visita. Quarta, participa do 
Estudo Bíblico. Sexta, participa do Jantar para Viúvas, 
Esposas e Pastores, promovido pela Federação de SAFs. 
Sábado, preside a reunião do Conselho, às 15h. 

O Rev. Hernandes, prega, hoje e amanhã, Igreja 
Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo / SP. Terça, na 
Igreja Assembleia de Deus em Catanduva / SP. Quarta, 
na IP de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Quinta, na IP 
de Mogi Guaçu / SP. Sexta, na 1ª IP de Caratinga / MG. 
Sábado, no Encontro de Casais, no Caparaó Parque 
Hotel, Alto do Caparaó / MG.

AGENDA PASTORAL

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!

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO

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!

REUNIÃO DE ORAÇÃO

EQUIPE DE ACOLHIMENTO

TUDO VEM DE TI SENHOR...

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

VOCÊ QUE NOS VISITA!
Próximo Domingo: Conselho e Diác. Emanuel.
Hoje:  Presb. Filipe e Diác. Frederick.
ADJUNTOS LITÚRGICOS

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!

PÚLPITO

Próx. Domingo: Cícero, Denise, Hilton, Hiltinho, 
Isaías e UMP.

Hoje: Jonecir, Leandra, Luciana, Soly e UMP.

momento tão precioso.

É com muita alegria que hoje, no culto à noite, 
receberemos por pública profissão de fé, os irmãos: 
Cristiano e Valesca, e por batismo de infante: Julia. 
Também recebemos o Cristian. Amados irmãos, 
louvamos a Deus por recebê-los e nos alegramos por esse

RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS

É com imenso prazer que nós sócios da UPH, 
aproveitamos estas importantes datas comemorativas, 
para respeitosamente parabenizá-los. Nossas sinceras 
congratulações! Dia 28 – Dia do Agricultor. Dia 30 – Dia 
Internacional da Amizade. Dia 03/08 – Dia do 
Tintureiro. Julho – Mês dos Pastores Jubilados e Viúvas 
de Pastores.

DATAS COMEMORATIVAS

Reunião Plenária da UPH (União Presbiteriana de 
Homens), hoje, às 17h, na sala 1. Participe!

REUNIÃO PLENÁRIA DA UPH

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.

Já passamos dessa fase, mas lembramos sempre 
com carinho de nossa UPA! 

PARABÉNS,
PELO SEU DIA!

Adolescente



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.

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: Dyana Lourenço Caetano (Saúde).

Dia 30 (Terça-feira): Victor de Paula (Saúde).
Dia 31 (Quarta-feira): Araci Pereira Pacheco (Saúde).
Dia 01 (Quinta-feira): Viviane Ferrari ( Saúde).

Dia 03 (Sábado): Leda Maria Serrano (Saúde).
Dia 02 (Sexta-feira): Josué Simão (Saúde).

Dia 29 (Segunda-feira): Hely Nunes (Saúde).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Hoje: Sebastiana Santana Conceição de Oliveira – tel.: 
3325-1143.
Dia 29 (Segunda-feira): Fabiola Caldas Vianna Nunes – 
tel.: 3233-1404, Marcelo Anderson Ribeiro Junior – tel.: 
3336-9664.

Dia 02 (Sexta-feira): Isaías Luiz de Souza – tel.: 3322-
8249, Thiago de Paula do Nascimento – tel.: 99978-7709, 
Wesley Freire de Almeida – tel.: 3376-8566.

Dia 01 (Quinta-feira): Eliane Stelzer Cometti Lacerda – 
tel.: 3329-3583, Felippe Ribas Barboza – tel.: 3534-2848, 
Jamile Lopes Terino – tel.: 99929-7879, Ruth Bastos 
Soares – tel.: 3299-9518.

Dia 31 (Quarta-feira): Anne Carolina Batista Medeiros – 
tel.: 99261-0241, Clezio Marcelino de Medeiros – 
tel.:99261-0241, Edomir Martins de Oliveira Junior – tel.: 
33140642, George Kleber Araújo Koehne – tel.: 99633-
9632.

Dê um telefonema para o seu irmão em Cristo!

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

DOAÇÃO AO INSTITUTO SARÇA



MATUTINO
- PRELÚDIO
- SAUDAÇÃO PASTORAL
* Cânticos
* Oração por Iluminação
- Mensagem – Rev. Daniel Leite Simoncelos
- DEDICAÇÃO
- Hino nº. 99 – “Louvor ao Redentor”
- Oração Diaconal
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém 
    NOTURNO
PRELÚDIO 

SAUDAÇÃO PASTORAL

ADORAÇÃO

* Hino nº. 47 – “Louvor e glória”

* Oração

CONFISSÃO

- Leitura Bíblica – Isaías 53.4-12

- Oração Audível de Confissão

 DEDICAÇÃO

- Cântico

- Oração Diaconal

CÂNTICOS

PÚBLICA PROFISSÃO DE FÉ E BATISMO

MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS

EDIFICAÇÃO

- Mensagem – Rev. Jailto Lima do Nascimento

* Hino nº. 103 – “Salvação em Cristo”

ENVIO

* Oração Pastoral 

* Bênção Apostólica

* Tríplice Amém

* POSLÚDIO

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

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

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

LIDERANÇA
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  *Congregação de pé

MÚSICA

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

REGÊNCIA
Mychel

-
Denise

PIANO
Márcia

-
Simone

EQUIPE DE CÂNTICOS
Grupo 05

-
Grupo 01

MENSAGEM MUSICAL
-
-
-

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 (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:  Fábio Alexandre | Diego Vicentini | Fabiano Pôncio.

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

Próximo: 29.07 a 04.08 - Grupo 1

: Diego | FabianoTemplo

Saldanha: Fábio | Frederick

MarceloPátio: 

“Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do SENHOR

para todo o sempre” [Salmo 23.6].

Hoje: 28.07 - Grupo 4

: Marco Aurélio | FernandoTemplo

Saldanha: Maurício | Régis 

MagelaPátio: 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

