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 O apóstolo Pedro está escrevendo aos crentes da dispersão, espalhados por cinco diferentes províncias 
romanas. Esses irmãos eram eleitos de Deus. Estavam sendo santificados e nutridos por uma viva esperança. 
Mesmo sendo perseguidos e vivendo dispersos pelo mundo, privados de sua liberdade e de seus bens, 
aguardavam uma herança incorruptível nos céus. Mesmo sofrendo provações e passando por tristezas exultavam 
nas recompensas eternas. Sabiam que as provas não podiam destruí-los, mas como um fogo, apenas depurar sua 
fé. Esses crentes mesmo não tendo visto a Cristo face a face como o vira o apóstolo Pedro, amavam-no; mesmo 
não o vendo com os olhos físicos, nele exultavam com alegria indizível e cheia de glória. O que significa essa 
alegria indizível e cheia de glória? De onde ela procede? Como ela se manifesta? Qual é a sua força?
	 1. Essa alegria é a expressão da presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Deus é onipresente, 
mas não está presente em todos os lugares com a sua presença manifesta. Onde a glória de Deus resplandece, os 
corações exultam com um gozo indescritível. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Ele é melhor do que 
suas mais excelentes dádivas. Quando os crentes são impactados por essa presença gloriosa, então são invadidos 
por uma alegria que o mundo não conhece, não pode dar e nem tirar.
	 2. Essa alegria procede do céu e não da terra. Os destinatários desta epístola de Pedro estavam sendo 
provados. Foram perseguidos. Perderam seus bens. Foram privados de sua liberdade. Andavam dispersos. O 
mundo não lhes era um lar hospitaleiro. Por isso, andavam com os pés na terra, mas com o coração no céu. De lá 
procedia essa alegria ultracircunstancial e indescritível. Não podiam se alegrar em suas posses terrenas, porque 
essas lhes foram tiradas, mas alegravam-se numa herança gloriosa e incorruptível.
	 3. Essa alegria se manifesta mesmo nas mais duras provações. A alegria do cristão se manifesta mesmo 
nas noites mais escuras do sofrimento. Aqueles crentes viviam pelos antros da terra, sendo maltratados, 
injuriados, perseguidos, espoliados, porém, mesmo sendo co-participantes dos sofrimentos de Cristo, exultavam 
com uma alegria indizível e cheia de glória. Eles tinham por motivo de grande alegria o passarem por diversas 
provações. No coração deles não havia mágoa, mas amor; não havia tristeza, mas celebração; não havia pesar 
pelo que haviam perdido, mas exultação pelo que haveriam de receber.
	 4. Essa alegria possui uma força irresistível. Os cristãos colocaram o mundo de cabeça para baixo, pois 
quanto mais perseguidos eram, mais eles exultavam. Quanto mais eles tinham seus bens saqueados, mais eles se 
alegravam por sua herança eterna. Quanto mais eles eram difamados, mais eles abençoavam. Quanto mais eles 
eram jogados de um lado para outro, mais eles se apegavam à cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. Quanto 
mais eles sangravam, mais fértil ficava o solo para a semeadura do evangelho. A igreja tornou-se irresistível. O 
evangelho avançou com poder incomparável. A alegria dos crentes no meio das mais duras provas, deixavam os 
homens perplexos. Os crentes eram pobres, mas possuíam tudo; eles nada tinham, mas enriqueciam a muitos. 
Eles foram arrancados e expulsos de suas casas, mas tinham uma pátria no céu. Os homens tiraram lágrimas de 
seus olhos, mas de seu coração jorrava, em catadupas, uma alegria indizível e cheia de glória!

Rev. Hernandes Dias Lopes

ALEGRIA INDIZÍVEL E CHEIA DE GLÓRIA
“A quem, não havendo visto, amais; no qual, não vendo agora, mas crendo, 

exultais com alegria indizível e cheia de glória” (1Pe 1.8).



HOJE AGENDA DA SEMANA

A NOVA VIDA EM CRISTO.

O Rev. Hernandes, prega, amanhã, na IP de Pinheiros, 
em São Paulo. Terça, na Comunidade Cristã Família da 
Fé, em Campinas / SP. Quarta, na Igreja Evangélica 
Calvário em Brusque / SC. Quinta, no Conselho de 
Pastores em Americana / SP. Sexta, na Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus em Belém / PA.
O Rev. Jailto, hoje, prega pela manhã, à tarde participa da 
reunião da Junta Diaconal. Amanhã, à tarde, atendimento 
pastoral. Terça, pela manhã, participa da Reunião de 
Oração e atendimento. Quarta, partiticipa da reunião 
com executiva do PCES e à noite, ministra o Estudo 
Bíblico. Quinta, à noite, prega na IPB em Caricica Sede. 
Sexta, prega, na IP em Tabuazeiro. Sábado, preside a 
reunião do Conselho, às 15h, à noite, participa do culto 
em ação de graças pelo aniversário da IPB. 
O Rev. Daniel, hoje, à noite ministra a Ceia do Senhor, 
Congregação Forte São João. Amanhã, participa da 
reunião do Conselho. Terça, dirige a Reunião de Oração e 
faz discipulado. Quarta, participa do Estudo Bíblico. 
Sábado, participa da reunião do Conselho, às 15h. Dos 
dias 05 a 24 de agosto, estará de férias.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
O Senhor Jesus conclui a parábola do juiz iníquo com a 
seguinte pergunta: “quando vier o Filho do Homem, 
achará, porventura, fé na terra?” (Lc 18. 8). A parábola 
foi escrita para destacar sobre o dever de orar sempre e 
nunca esmorecer. Com isso, concluímos que a oração 
persistente é um elemento aferidor da existência da fé. 
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!

TEMPO DE ESTUDAR 
A PALAVRA DE DEUS

Na próxima quarta-feira, às 19h30min, a Igreja estará 
reunida para adorar e invocar, ouvir e receber a preciosa 
instrução da Palavra de Deus. O expositor será o Rev. 
Jailto. Você não pode faltar. Venha e traga a sua família e 
os seus convidados.

AGENDA PASTORAL

PÚLPITO
Hoje, pregará pela manhã o Rev. Jailto 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:  Conselho e Diác. Emanuel.
Próximo Domingo: Presb. Luciano e Diác. Marco.

QUERIDO VISITANTE!
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 UMP.
Próx. Domingo: Jonecir, Leandra, Luciana, Soly e UMP.

HONRANDO A DEUS 
COM AS PRIMÍCIAS

Honrar a Deus com as primícias de toda a nossa renda é um 
privilégio e não um peso. Há promessas de bênçãos 
especiais na obediência. As janelas dos céus se abrirão 
sobre aqueles que confiam na fidelidade de Deus. Seja um 
dizimista fiel e faça prova de Deus. Hoje, no culto da manhã 
e da noite, traremos ao Senhor os dízimos e as ofertas.

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.

REUNIÃO DEPARTAMENTO DE MÚSICA
O Departamento de Música convoca os representantes 
dos grupos para uma reunião com o pastor Jailto, hoje,  
após a EBD,  na sala 01.

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
1 Timóteo  3.8-13 - Chamados para Servir

Todos os diáconos estão convocados para reunião, hoje, às 
16h30min., na sala 1. Pedimos à Igreja que interceda ao 
Senhor em favor dos nossos diáconos.

 Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, 
e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes 

da glória que há de ser revelada: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, 
não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer; 

nem por sórdida ganância, mas de boa vontade; nem como dominadores 
dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. 

Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, 
recebereis a imarcescível coroa da glória. {1 Pedro 5.1-4}

Dia do Presbítero
01 de agosto

Parabéns!



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 NOVA VIDA EM CRISTO.

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

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

“Darei graças ao Senhor por sua justiça; 
ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores” (Salmos 7.17).

Hoje: Leda Maria Serrano (Saúde).
Dia 05 (Segunda-feira): Araci Pereira Pacheco (Saúde).
Dia 06 (Terça-feira): Viviane Ferrari ( Saúde).
Dia 07 (Quarta-feira):  Hely Nunes (Saúde).
Dia 08 (Quinta-feira): Josué Simão (Saúde).
Dia 09 (Sexta-feira): Victor de Paula (Saúde).
Dia 10 (Sábado): Dyana Lourenço Caetano (Saúde).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Hoje: Yago Pereira Azevedo – tel.: 3227-8920, Zilmere 
Silveira Andrade Torres – tel.: 99787-6963.

Dia 07 (Quarta-feira): Elizabete Rodrigues da Silva – tel.: 
3299-7439 , Júlia Sathler de Morais – tel.: 3233-8593, 
João Alfredo Martins – tel.: 3536-1124.

Dia 08 (Quinta-feira): Daniella Bedin Guilhen – tel.: 
3325-8465, Ronaldo Assis Gripp – tel.: 3325-5724.

Dia 09 (Sexta-feira): Felipe Castello Cintra – tel.: 3322-
1983.

Dia 10 (Sábado): Alessandra Souza Amorim – tel.: 3225-
7947, Eduardo Peyneau Lessa – tel.: 3019-0060, Paulo 
Rogério do Carmo Barboza – tel.: 3534-2848.

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

No ano passado foram arrecadados 1.655 quilos 
e nossa expectativa é que neste ano tenhamos 

o privilégio de superar esta marca.



MATUTINO
- PRELÚDIO
- SAUDAÇÃO PASTORAL
* Cânticos
* Oração por Iluminação
- Mensagem – Rev. Jailto Lima do Nascimento
- DEDICAÇÃO
- Hino nº. 129 – “Vigilância e oração”
- Oração Diaconal
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém 
    NOTURNO
PRELÚDIO 
SAUDAÇÃO PASTORAL
ADORAÇÃO
* Hino nº. 128 – “Comunhão preciosa”
* Oração
- Coro Gerações – “Que segurança”
CONFISSÃO
- Leitura Bíblica – Isaías 5.8-23
- Oração Audível de Confissão
 DEDICAÇÃO
- Coro Gerações – “Graças dai”
- Oração Diaconal
CÂNTICOS
MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS
EDIFICAÇÃO
- Mensagem – Rev. Hernandes Dias Lopes
* Hino nº. 127 – “Hora bendita”
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
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
Denise

-
Jane

PIANO
Simone

-
Tatiana

EQUIPE DE CÂNTICOS
Grupo 01

-
Grupo 02

MENSAGEM MUSICAL
Coro Gerações (Noite)

-
-

SONOPLASTIA E MÍDIA
Hoje  Gabirel (Sala/Som) e Felipe (Mídia) (Manhã e Noite):

Quarta-Feira  Diác. Régis Oliveira (Sala/Som) e (Mídia). (Noite):

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

PLANTÃO DIACONAL

Classe de Visitação:  Rogério Rodor | Reuntemann Muller | Francisco Moratti.

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

Próximo: 05 a 11.08 - Grupo 2

: Leônidas | MarcondesTemplo

Saldanha: Rogério | Reutemann

FranciscoPátio: 

Amo o SENHOR, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
Porque inclinou para mim os seus ouvidos, 

invocá-lo-ei enquanto eu viver” [Salmo 116.1-2].

Hoje: 04.08 - Grupo 1

: Diego | FabianoTemplo

Saldanha: Fábio | Frederick

MarceloPátio: 
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