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 Por que Deus pode ser a nossa esperança?

Rev. Hernandes Dias Lopes

 3. Porque ele nos perdoa e nos dá a vida eterna. Se fôssemos entregues à nossa própria sorte pereceríamos 
irremediavelmente. Nossos pecados são muitos e maligníssimos. Um só seria suficiente para nos manter fora do céu. 
Porém, Deus nos amou a tal ponto que deu o seu Filho unigênito, para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para 
nossa justificação. Ele não poupou a seu próprio Filho, para poupar-nos da condenação eterna. Ele moeu seu Filho na 
cruz, para suspender o castigo que devia cair sobre nós. Seu Filho morreu em nosso lugar para revelar-nos seu amor e 
sua justiça. Em Cristo temos pleno perdão e copiosa redenção. Dele recebemos a vida eterna e a garantia da salvação. 
Não precisamos temer o passado, porque já fomos perdoados. Não precisamos temer o presente, porque temos livre 
acesso à sua graça. Não precisamos temer o futuro, porque temos garantia da glória. Em Deus está a nossa esperança. 
Jesus é a nossa própria esperança. Nossa vida não é como uma descida ladeira a baixo, onde vamos lamentando e 
chorando, mas como um monte alcantilado, que vamos escalando, exultantes de alegria, porque a nossa esperança 
está no Senhor. 

 2. Porque ele nos sustenta e nos protege. Deus não apenas nos criou, mas também cuida de nós. Nele vivemos, 
nos movemos e existimos. É ele quem nos dá respiração e tudo o mais. É ele quem nos guarda e supre nossas 
necessidades. É ele quem nos dá o pão de cada dia e preserva nossa vida. Nossa vida não está à deriva, jogada de um 
lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Suas mãos dirigem o nosso destino. Ele nos cerca por todos os lados e 
põe sobre nós a sua mão. Ele é quem estende debaixo de nós seus braços eternos e nos carrega no colo.

 Há desespero na esperança humana. Nossos pilares não são suficientemente firmes para suportar os esbarros 
da vida. Tempestades borrascosas desabam sobre nós e, não raro, abalam nossas estruturas. Não somos 
suficientemente fortes. Nossa força, ainda que a mais robusta, não passa de consumada fraqueza. O nosso vigor físico, 
por mais exuberante, pode ser debilitado repentinamente por uma enfermidade agressiva. A estabilidade das riquezas 
é frágil demais para garantir-nos segurança ou proporcionar-nos felicidade. Os prazeres deste mundo e os deleites da 
vida, por mais variados e abundantes, não podem preencher o vazio de nossa alma. Nossas conquistas, diplomas e 
medalhas de honra ao mérito podem até massagear nosso ego por um tempo, mas não dão real e pleno significado à 
nossa vida. Ah, nossos amigos, por mais ilustres, não podem estar conosco para nos sustentar, quando cruzamos os 
vales profundos da sombra da morte. Nem mesmo nossa família pode nos acompanhar quando tivermos de atravessar 
os portais da morte. Precisamos de um refúgio verdadeiro e onipotente. Precisamos de um amparo seguro que nos 
agasalhe na hora da tempestade. Onde está esse refúgio? Não está na terra. Não está em nossa força nem em nossa 
sabedoria. Não está no dinheiro nem nos amigos. Não está em nós mesmos nem em nossa família. Nosso verdadeiro 
refúgio está em Deus. Nele está a nossa esperança.

 1. Porque ele nos criou e dele somos. Nossa vida não é fruto do acaso nem surgiu espontaneamente. Nossa 
vida não é resultado de uma evolução multimilenar nem planejada apenas pelos nossos pais. Fomos criados por Deus. 
Foi ele quem nos formou de forma assombrosamente maravilhosa. Ele conhece cada célula do nosso corpo e tem bem 
contados cada fio de cabelo de nossa cabeça. Ele planejou nossa vida, pois nos amou antes mesmo de criar os céus e a 
terra. Somos dele por direito de criação. Porque ele nos criou e cuida de nós, pode ser o nosso refúgio.

A NOSSA ESPERANÇA ESTÁ NO SENHOR



HOJE AGENDA DA SEMANA

A NOVA VIDA EM CRISTO.

O Rev. Daniel, amanhã, participa da reunião do 

Conselho. Terça, participa da reunião de Oração. 

Quarta, participa do Estudo Bíblico. Sexta, a dirige 

reunião de Oração. 

AGENDA PASTORAL

REUNIÃO DE ORAÇÃO
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!

A PALAVRA DE DEUS

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

e à noite preside a reunião do Conselho. Terça, dirige 

a reunião de Oração e à noite, participa da Sessão 

Solene em homenagem à IPB. Quarta, ministra o 

Estudo Bíblico. Quinta, à tarde, realiza atendimento 

e à noite visita. Sexta, participa do culto de gratidão. 

Sábado,  às 15h, celebra um casamento.

TEMPO DE ESTUDAR 

REUNIÃO DO CONSELHO

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, prega, hoje e amanhã, na IP de 

Pinheiros. Terça, no evento da Editora Hagnos em 

João Pessoa / PB. Quarta, na Igreja Nazareno de 

Souzas / SP. Quinta, no Congresso Nova Vida, em 

Águas de Lindóia / SP. Sexta, no Encontro de Casais 

da 6ª IP de Uberlândia, em Araxá / MG.

O Conselho da igreja se reunirá, amanhã, segunda-

feira (26/08), às 19h30min, na sala 1.

O Departamento de Música convoca os representantes 

dos grupos para uma reunião, hoje (25/08), após a EBD, 

na sala 01.

DE MÚSICA

PÚLPITO

REUNIÃO DO DEPARTAMENTO 

Hoje:  Presb. Wander e Diác. Charles.

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

Estamos muito felizes com a sua presença e por você ter 

escolhido nos visitar. Desejamos que você sinta-se bem em 

nossa Igreja.

QUERIDO VISITANTE!

 

Hoje, 25 de agosto, às 17h, reunião plenária da União 

Presbiteriana de Homens. Contamos com a sua presença!

Hoje, pregará pela manhã o e à noite o Rev. Jailto Rev. 

Daniel. 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!

REUNIÃO PLENÁRIA DA UPH

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.

HONRANDO A DEUS COM AS PRIMÍCIAS

ADJUNTOS LITÚRGICOS

Próximo Domingo: Presb.Roberto e Diác. Régis.



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 31 (Sábado): Araci Pereira Pacheco (Saúde).
Dia 30 (Sexta-feira): Dyana Lourenço Caetano (Saúde).

Dia 28 (Quarta-feira):  Leda Maria Serrano (Saúde).

Dia 26 (Segunda-feira):Victor de Paula (Saúde).

Dia 29 (Quinta-feira): Viviane Ferrari ( Saúde).

Dia 27 (Terça-feira): Sociedades Internas da Igreja.

Hoje: Hely Nunes (Saúde).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Dia 31 (Sábado): Laudilea Menezes Ribas Barbosa – tel.: 
3534-2848.

Dia 30 (Sexta-feira): José Lorenzo Solino – tel.: 3227-
0722, Thiago Rodrigues Neves – tel.: 3029-4995.

Dia 29 (Quinta-feira): Hadassa Medeiros – tel.:99261-
0241. 

Dia 28 (Quarta-feira): Cazuza Siqueira Graciano Alves – 
tel.: 99920-6366, Débora Horst Duque – tel.: 3235-2541, 
Jussara Silva Oliveira – tel.: 3225-3221.

Dia 27 (Terça-feira): Diego Fernandes Puziol – tel.: 
99906-3930, Selivania Marília Gonçalves – tel.: 99614-
4325.

Hoje: Olívia Quintão Carvalho de Souza Martins – tel.: 
3299-0688, Sara dos Santos Cunha – tel.: 3004-2077.

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

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.

EXPEDIENTE NA SECRETARIA

DE MÚSICA
O Departamento de Música convoca os representantes dos 

grupos para assembleia de eleição da diretoria de 2020, 

domingo dia 01/09, às 17h em primeira convocação e às 

17h30min em segunda convocação.

DATAS COMEMORATIVAS
É com imenso prazer que nós sócios da UPH, 

aproveitamos estas importantes datas comemorativas, 

para respeitosamente parabenizá-los. Nossas sinceras 

congratulações! Dia 25 – Dia do Soldado. Dia 27 – Dia 

Nacional do Psicólogo e Dia do Corretor de Imóveis. Dia 

28 – Dia do Bancário. Dia 31 – Dia do Nutricionista.

A UPH vem agradecer a todos que contribuíram com a 

arrecadação de arroz. Com a contribuição de todos, 

conseguimos o significativo resultado de 1.510kg. Mais 

importante que o nosso agradecimento, é a satisfação que 

sentimos ao ajudar pessoas que mais necessitam. Quando 

ajudamos ao próximo, o maior beneficiário somos nós.

ARRECADAÇÃO DE ARROZ-UPH

CONVOCAÇÃO DO DEPARTAMENTO 



- Mensagem – Rev. Jailto Lima do Nascimento
- Hino nº. 334 – “Conversão”
- Oração Diaconal
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém 
    NOTURNO
PRELÚDIO 
SAUDAÇÃO PASTORAL
ADORAÇÃO
* Leitura Uníssona – I Timóteo 1.17
* Oração
* Cânticos – “Ajuntamento” e “Louvemos ao Senhor”
CONFISSÃO
- Dueto – “Me arrepender”
- Oração Audível de Confissão
 DEDICAÇÃO
- Hino nº. 26 – “Louvor ao Deus grandioso”
- Oração Diaconal
CÂNTICOS
MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS
EDIFICAÇÃO
- Mensagem – Rev. Daniel Leite Simoncelos
ENVIO
* Oração Pastoral 
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém
* POSLÚDIO

MATUTINO

* Oração por Iluminação

- SAUDAÇÃO PASTORAL
- PRELÚDIO

* Cânticos

ORDEM DO CULTO

Sidinei Junio Pereira da Silva

PASTORES
Rev. Hernandes Dias Lopes

Rev. Jailto Lima do Nascimento
Rev. Daniel Leite Simoncelos

EVANGELISTA

Marcondes Caldeira

Haroldo Peyneau

Forte São João

Gabriel Gonzaga Dantas

Geraldo Magela Clarindo Ribeiro

Rogério Carneiro Rodor

Ulisses Horst Duque

Wander Sandro Silva Medeiros

Luciano Guimarães Peyneau

Domício Bonifácio Vieira (Emérito)

Hermes Peyneau (Emérito)

(Congregação em Forte São João)

Hudson Peyneau (Emérito)

Filipe Pinel Berbert Bermudes

Carlos Roberto Esteves

Reutemann Eric Muller

Régis Gonçalves de Oliveira

ASPIRANTES AO 
SAGRADO MINISTÉRIO

CONSÓRCIOS

Nova Palestina - Vitória / ES

DIÁCONOS

Rômulo Hora Soares

Charles Horst Assunção

Maurício Nunes Peyneau

Diego Vicentini Carvalho

Fábio Alexandre Cavalcante

Gregório Cássio de Andrade Caprini

Fernando Delacosta (Emérito)

Frederick Cerqueira Teixeira

CONGREGAÇÃO

PRESBÍTEROS

Escadaria Stael F. Encarnação, nº. 310

Francisco de Assis Moratti da Silva

Gezediel Bibiano

Marcelo Rocha de Souza

Leônidas Guimarães Peyneau

Marcos Aurélio Sant’Anna

Jardim Marilândia - Vila Velha / ES

Fabiano Laviola Pôncio

Emanuel Reis Liparizi

Projeto Social da Igreja
Unidade Jaburu - Tel.: 3324-8750

Unidade Forte São João 
Tel.: 3223-5987

Domingos Martins / ES

SEMINARISTA

INSTITUTO SARÇA

LIDERANÇA
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  *Congregação de pé

MÚSICA

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

REGÊNCIA
Mychel

-
Denise

PIANO
Márcia

-
Simone

EQUIPE DE CÂNTICOS
Grupo 04

-
Grupo 05

MENSAGEM MUSICAL
-
-
-

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

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

Próximo Domingo Diác. Régis (Sala/Som) e (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:  Fábio Alexandre | Marcelo Rocha | Diego Vicentini.

HOJE

QUARTA

P. DOMINGO

Próximo: 26 a 01.09 - Grupo 1

: Fabiano | FábioTemplo

Saldanha: Frederick | Marcelo

DiegoPátio: 

“Ó Deus, tu és o meu Deus forte; eu te busco ansiosamente; 
a minha alma tem sede de ti; meu corpo te almeja, como terra árida, 

exausta, sem água.” [Salmo 63.1].

Hoje: 25.08 - Grupo 4

: Marco | MaurícioTemplo

Saldanha: Régis | Fernando

MagelaPátio: 
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