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 No tabernáculo havia um candelabro, com hastes de ouro. O candelabro é feito para espargir luz. Esse 
mobiliário do santuário é um emblema da igreja. Existimos para refletir a luz de Cristo. Somos a luz do mundo. 
Somos luzeiros na escuridão deste mundo tenebroso. Precisamos entender, porém, quem somos para não nos 
gloriarmo-nos em nós somos.
	 1. A luz que brilha em nós e através de nós não procede de nós mesmos. Somos os dutos do candelabro. 
Somos o pavio de estopa. Esse pavio é o canal por onde passa o azeite e produz o fogo. Não temos luz própria nem 
produzimos o fogo. Um pavio de estopa sem azeite queima e vira um borrão encarvoado, produzindo fumaça e 
não luz. Embaça o ambiente em vez de iluminá-lo. Oh, como é triste quando o pavio de estopa, arrogantemente, 
imagina que é a fonte da luz! Sem azeite, o pavio fica chamuscado. Sem o banho do azeite, a luz que o pavio 
produz logo se apaga. Sem azeite o pavio nada produz senão fumaceira e carvão. O pavio não tem luz para dar. 
Não é o pavio que queima, mas o azeite que o satura. Somos apenas o veículo entre o azeite e o fogo.
	 2. A luz que brilha em nós e através de nós procede do azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Só 
por meio do Espírito é que podemos brilhar. É o Espírito Santo quem nos transforma na imagem de Cristo. Nós 
não temos luz em nós mesmos. Apenas refletimos a luz de Cristo, o Sol da Justiça. Somos como a lua, ela só brilha 
na medida em que reflete a luz do sol. Quando o pavio de estopa imagina que pode produzir fogo sem o azeite, 
inevitavelmente se tornará carvão que nada mais serve senão para sujar o ambiente e poluí-lo.
	 3. A luz que brilha em nós e através de nós mantém o fogo aceso. Se o fogo que arde em nós não é 
produzido pelo azeite, então, é um fogo falso. Porém, se somos um pavio de estopa encharcado de azeite, então, o 
fogo arderá em nossa vida e o mundo verá a luz de Cristo em nós e através de nós. Deus se manifestou muitas 
vezes através do fogo. Ele é fogo. Sua palavra é fogo. Ele faz de seus ministros labaredas de fogo. Ele batiza com 
o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo foi derramado em línguas como de fogo. Esse fogo não pode apagar 
no altar da nossa vida. O fervor jamais pode extinguir-se em nosso coração.
	 4. A luz que brilha em nós e através de nós precisa de pavios de estopa limpos. Espevitadeiras de ouro 
eram usadas para tirar os borrões dos pavios de estopa e limpá-los. Pavios encarvoados produzem poluição. 
Entenebrecem o ambiente em vez de iluminá-lo. Precisamos constantemente de azeite e aparagem na estopa do 
nosso pavio. Precisamos ser limpos para brilharmos com a mesma intensidade até o final. Se o pavio de estopa 
não for limpo periodicamente e se as pontas carbonizadas não forem removidas, ele produzirá uma fumaceira 
tóxica. Assim é com a nossa vida. Precisamos ser purificados. Precisamos nos desvencilhar daquelas borras de 
carvão que vão se instalando em nossa vida, tirando de nós o brilho da glória de Cristo e o calor espiritual.
	 5. A luz que brilha em nós e através de nós precisa de azeite puro. Deus deu instruções claras a Moisés 
acerca do azeite que deveria ser usado. Azeite falso produz uma luz bruxuleante. Não podemos imitar a obra do 
Espírito. Não podemos substituir a ação do Espírito por simulacros humanos. Usar azeite falso, manipulado pela 
artimanha humana, é produzir uma fumaceira lôbrega em vez de espargir a luz. Mais do que insensatez, é 
consumada rebeldia contra Deus tentar substituir a obra Espírito Santo pelas imitações humanas. Que jamais nos 
esqueçamos que somos apenas um pavio de estopa. Somos o canal entre o azeite e o fogo. Nossa vocação é 
espargir a luz, a luz de Cristo!

Rev. Hernandes Dias Lopes

O PAVIO DE ESTOPA



HOJE AGENDA DA SEMANA

A NOVA VIDA EM CRISTO.

A PALAVRA DE DEUS

O Senhor Jesus conclui a parábola do juíz 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 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

AGENDA PASTORAL

Na próxima quarta-feira, às 19h30min, a Igreja estará 

reunida para adorar e invocar, ouvir e receber a preciosa 

instrução da Palavra de Deus. Você não pode faltar. Venha 

e traga a sua família e os seus convidados.

O Rev. Hernandes amanhã, na IP de Pinheiros. , prega, 

Terça, na Igreja Nazareno do Nova Europa, em Campinas 

/ SP. Quarta, na Igreja Nova Jerusalém, em Presidente 

Prudente / SP. Quinta, na IP Central de Campinas / SP. 

Sexta, no Encontro de Casais do Sínodo Sudoeste 

Paulista / SP. Sábado, celebra um casamento em São 

Paulo.
O Rev. Jailto, amanhã, à tarde, realiza atendimento e à 

noite preside a reunião do Conselho. p Terça, articipa da 

reunião na SBB em Barue Quarta, ministra o ri / SP. 

Estudo Bíblico. Quinta, à tarde, realiza atendimento e à 

noite participa do culto de formatura em nossa Igreja. 

Sábado, participa do culto em ação de graças do 

Presbitério Serrano.
O Rev. Daniel, está de férias até o dia 24 de agosto.

DEPARTAMENTOS LÓIDE & RUTE
Dia 22/08, às 15h, reunião, na casa da irmã Sônia 

Ferreira: Rua Chafic Murad, 780, Ed. Giovanni Bellini, 

apto 101, Bento Ferreira. 

REUNIÃO PLENÁRIA DA UPH
No próximo domingo (25/08), às 17h, na sala 01. Todos 

os sócios estão convocados. Participem!

ARRECADAÇÃO DE ARROZ-UPH
Hoje, encerraremos 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.

PÚLPITO
Hoje, pregará pela manhã o e à noite, o Rev. Jailto, 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. Ulisses e Diác. Rogério Rodor.
Próximo Domingo: Presb. Wander e Diác. Charles.

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, Isaias 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.

CEIA DO SENHOR, UM MEIO DE GRAÇA
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!

LANÇAMENTO: NAUM E SOFONIAS
Hoje, após o culto à noite, teremos o lançamento de mais 
um comentário expositivo do Rev. Hernandes Dias 
Lopes. Trata-se do livro Naum e Sofonias. Contamos 
com a sua presença.



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).

Dia 23 (Sexta-feira): Hely Nunes (Saúde).
Dia 22 (Quinta-feira): Araci Pereira Pacheco (Saúde).
Dia 21 (Quarta-feira):  Victor de Paula (Saúde).
Dia 20 (Terça-feira): Leda Maria Serrano (Saúde).
Dia 19 (Segunda-feira): Hely Nunes (Saúde).

Dia 24 (Sábado): Viviane Ferrari ( Saúde).

Hoje: Dyana Lourenço Caetano (Saúde).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Dia 22 (Quinta-feira): Guilherme Peyneau Camilo – tel.: 
3317-0108, Marcia Oliveira Silva – tel.: 3329-5668, 
Maurício Nunes Peyneau – tel.: 3322-2232.

Dia 20 (Terça-feira): Gleuza Colodeti Barboza – tel.: 
3227-5444, Marco Antônio Pereira Stulzer – tel.: 3222-
3890.

Dia 19 (Segunda-feira): Carolina Tavares de Oliveira – 
tel.: 3376-4381.

Dia 24 (Sábado): Rev. Jailto Lima do Nascimento – tel.: 
99633-2131.

Dia 23 (Sexta-feira): Simone Assumpção Barbosa 
Castillo – tel.: 3268-1113, Tatiane Costa Brandini Martins 
– tel.: 98162-0462.

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

8º ENCONTRO DE CASAIS IPBVIT
Acontece nesse final de semana (de 16 a 18 de agosto) 
o 8º Encontro de Casais IPBVIT no Aroso Paço Hotel 
em Pedra Azul-ES. Serão nossos preletores os pastores 
David Merkh e Hernandes Dias Lopes. Ore por este encontro, 
por nossos pastores e pelas famílias representadas. 
Que seja este um tempo de renovo e edificação da família cristã.

EXPEDIENTE NA SECRETARIA
Informamos que desde o dia 12/08 a Secretaria passou a 
funcionar nos seguintes horários: segunda a sexta, das 08h 
às 12h e das 13h às 19h.



MATUTINO
- PRELÚDIO
- SAUDAÇÃO PASTORAL
* Cânticos
* Oração por Iluminação
- Mensagem – Rev. Jailto Lima do Nascimento
- Hino nº. 218 – “Vontade soberana”
- Oração Diaconal
- CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém 
    NOTURNO
PRELÚDIO 
SAUDAÇÃO PASTORAL
ADORAÇÃO
* Leitura Uníssona – II Coríntios 5.17 
* Oração
* Hino nº. 104 – “Plena paz e alegria em Cristo”
CONFISSÃO
- Oração Silenciosa de Confissão
 DEDICAÇÃO
- Cântico – “Graças dou”
- Oração Diaconal
MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS
MUSICAL TRANSFORMAÇÃO
EDIFICAÇÃO
- Mensagem – Rev. Hernandes Dias Lopes
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

LIDERANÇA
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  *Congregação de pé

MÚSICA

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

REGÊNCIA
Marinês

-
Mychel

PIANO
Denise

-
Márcia

EQUIPE DE CÂNTICOS
Grupo 03

-
Grupo 03

MENSAGEM MUSICAL
-
-
-

SONOPLASTIA E MÍDIA
Hoje  Diác. Fabiano (Sala/Som) e Vitor (Mídia). (Manhã e Noite):

Quarta-Feira  Diác. Emanuel Liparizi (Sala/Som) e (Mídia). (Noite):

Próximo Domingo Diác. Régis (Sala/Som) e Felipe (Mídia). (Manhã e Noite): 

EXPEDIENTE

SECRETARIA
Segunda a Sexta  
                     - 08h às 12h
                      - 13h às 19h

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:  Estudo em sala.

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

Próximo: 19 a 25.08 - Grupo 4

: Marco | MaurícioTemplo

Saldanha: Régis | Fernando

MagelaPátio: 

“Ó SENHOR, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, 
porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e 

verdadeiros” [Isaías 25.1].

Hoje: 18.08 - Grupo 3

: GabrielTemplo

Saldanha: Gezediel | Charles

EmanuelPátio: 
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