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TEMA DO ANO: TRANSFORMADOS PARA TESTEMUNHAR.
TEMA DO MÊS: O C OMPROMISSO COM O EVANGELHO.

O
CLAMOR
DO
AFLITO
“Estou aflitíssimo; vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra” (Sl 119.107).
A aflição é inevitável. Chega para todos, sem exceção. A vida não se desenrola num parque de diversões.
Aqui navegamos por mares revoltos e atravessamos desertos inóspitos. Pessoas e circunstâncias tiram nossa
alegria. Preocupações e ansiedade roubam nossas forças. Pecados e transgressões estrangulam a nossa paz.
Enfermidades e limitações financeiras roubam nosso sono. Muitas são as causas de nossas aflições. Variadas são
as consequências delas. O texto em apreço apresenta-nos quatro lições oportunas:
1. Uma confissão. “Estou aflitíssimo...”. O Salmista coloca sua aflição em grau superlativo. Sua aflição
chegou ao nível máximo. Essa aflição vaza por todos os seus poros. Sua mente é açoitada pelo chicote dessa dor
indescritível. Seu corpo é surrado pelos efeitos dessa angústia. Sua alma é atormentada, sem pausa, por essa
tristeza que o encurrala por todos os lados. Temores internos e ameaças externas agravam sua crise. As dores do
passado e o medo do futuro lançam sombras sobre sua vida. O presente o deixa atordoado. Não encontra nos
recursos dos homens nenhum lenitivo. Saúde, dinheiro e prazeres não podem aplacar a sua dor emocional.
Aventuras e conquistas não podem serenar os vendavais de sua alma. Está muito aflito, aflitíssimo!
2. Uma súplica. “... vivifica-me...”. Em face de sua extrema aflição, o salmista clama por vivificação. A
tristeza nos abate a ponto de secar nossa alma. A aflição profunda transforma os cenários verdejantes do nosso
coração num deserto cheio de cactos. Onde havia júbilo, a aflição traz a sinfonia dos gemidos. Onde havia
brados de vitória, a aflição chega com sua bagagem cheia de derrotas amargas. Onde havia os raios fúlgidos da
esperança, a aflição traz as nuvens escuras do desespero. Nessas horas, precisamos clamar aos céus para que
nossa sorte seja restaurada. Precisamos de renovo, de restauração, de vivificação.
3. Um consolador. “... Senhor....”. A aflição pode vir de diversas fontes, mas nossa vivificação só pode vir
do Senhor. Só ele tem poder para enxugar nossas lágrimas, terapeutizar nosso coração e curar as feridas da nossa
alma. Só ele tem poder para perdoar nossos pecados, quebrar os grilhões que nos oprimem e arrancar da nossa
alma a dor que nos aflige. Só o Senhor pode curar o enfermo, dar paz ao aflito e salvar o perdido. Quando
descemos às profundezas da nossa aflição, somente Deus pode estender-nos a mão e tirar-nos desse poço escuro.
Ele é poderoso para transformar nossos desertos secos em mananciais, nossos vales escuros em horizontes
ensolarados, nossos dramas pessoais e familiares em motivos sobejos de louvor. O Senhor é o nosso consolador.
Para ele não tem causa perdida nem problema insolúvel. Dele vem a nossa cura. De suas mãos procedem a nossa
restauração.
4. Um instrumento. “... segundo a tua palavra”. Deus opera maravilhas em nossa vida segundo a sua
palavra. Ele chama-nos ao arrependimento pela voz poderosa da sua palavra. Ele transforma-nos pelo poder de
sua palavra. Ele instrui-nos na verdade, segundo a sua palavra. Ele guia-nos pelas veredas da justiça, pela luz da
sua palavra. É pela palavra que nascemos. É pela palavra que crescemos. É pela palavra que atingimos a
maturidade. Pela palavra Deus nos salva e nos reveste de poder. Pela palavra Deus nos consola e faz de nós
instrumentos de consolação. Pela palavra Deus enche nossa alma de gozo e vivifica o nosso coração.
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HOJE

AGENDA DA SEMANA
PÚLPITO

REUNIÃO DO CONSELHO

Hoje, pela manhã, o Presb. Filipe ministrará a quarta aula
do nosso Curso de Verão, com o tema: Uma visão cristã da
cultura, baseado no livro Mente Cristã, de Oliver Barcley.
Também teremos o Curso de Verão kids com o tema: O
Segredo do Chef, baseado em 1 Coríntios 10.31. À noite
pregará o Rev. Jailto Lima.
ADJUNTOS LITÚRGICOS
HOJE: Presb. Roberto e Diác. Emanuel.
Próximo Domingo: Conselho e Diác. Fernando.

O Conselho da Igreja se reunirá amanhã dia, 28/01, às
19h30, na sala 01.

QUERIDO VISITANTE
Ficamos muito felizes por você ter escolhido nos visitar.
Nós estamos alegres com a sua presença. Desejamos que
você sinta-se bem em nossa Igreja. Que o Senhor
enriqueça a sua vida, anime o seu coração e abençoe a sua
família.

ORAÇÃO
Orar é falar com Deus. Orar é fazer com que a voz da
alma seja conhecida pela verbalização. Orar é suplicar o
favor de nosso Pai Celestial. E fazemos isso, 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!

Sofonias
Introdução

MORDOMIA CRISTÃ
Nossa Igreja tem primado pelo compromisso cristão.
Dentre os vários aspectos do compromisso, salientamos a
mordomia cristã. Somos mordomos de Deus. Tudo que
recebemos e temos vem das bondosas mãos de nosso Pai
Celestial. A percepção bíblica desta verdade leva-nos a
mesma conclusão do rei Davi: “Porque tudo vem de ti, e
das tuas mãos to damos” (1Cr 29. 14). Adorar ao Senhor
com os dízimos e as ofertas deve passar pela compreensão
de que tudo pertence a Deus. Persuadidos pela Escritura
vamos adorar ao Senhor Deus com as primícias, mas
devemos fazê-lo com alegria.

REUNIÃO PLENÁRIA DA UPH
Fica convocada a reunião plenária da UPH, para hoje, às
17h. Participem!

DATAS COMEMORATIVAS
Dia 28 - Dia do Portuário, Dia 01 - Dia do Publicitário, Dia
02 - Dia do Agente Fiscal. É com imenso prazer que nós
sócios da UPH, aproveitamos estas importantes datas
comemorativas, para respeitosamente parabenizá-los.
Nossas sinceras congratulações!

1º DOMINGO DE FEVEREIRO
DIA DO HOMEM PRESBITERIANO
Homem Presbiteriano, de onde tira a sua força? Como te
capacitas para servir com excelência? De onde vem esta
coragem para, mesmo em meio as lutas, buscar pela vitória
sem desistir? E esta dignidade com que te mostras justo,
mesmo com dano próprio, oh! homem honrado? Como
alcançou esta sabedoria e se manteve humilde? De onde
vem a benevolência que te faz tão tolerante? E me diga
mais uma coisa, por favor: Qual é a fonte desta tua alegria?

Programa CADA DIA VITÓRIA
- Canal 20 e Canal 520 |

- Canal 27 | RCA - Canal 21

Compartilhe

Estudo Bíblico

QUARTA-FEIRA (30/01)

|EXPOSITOR
REV. JAILTO LIMA

às 19h30min

AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
1025, FORTE SÃO JOÃO - VITÓRIA - ES

AGENDA PASTORAL
O Rev. Hernandes, sexta, participa do Conselho de
Pastores de Ribeirão Preto/SP.
O Rev. Jailto, amanhã, dirige a Reunião do Conselho.
Terça, em Campinas, gravando o Cada Dia Vitória.
Quarta, dirige o Estudo Bíblico.
O Rev. Daniel, do dia 28 ao dia 01/02, faz módulo do
mestrado em São Paulo.

CONHEÇA NOSSA EBD
É com grande satisfação que o Conselho de Ensino
apresenta as classes de nossa EBD para o ano de 2019,
com currículo de 03 anos, baseado em temas e cursos
específicos. Estes cursos que estamos implementando
não tem a pretensão de ser a melhor forma de
desenvolver o ensino em nossa Igreja, mas certamente
poderá nos ajudar em nosso objetivo de que haja nos
alunos, não somente a capacidade de CONHECER, mas
também a de FAZER, ou seja, mostrar-lhe como
apropriar desse conhecimento recebido e desenvolver
competências para seu viver diário. Dessa forma
gostaríamos de apresentar uma educação cristã
preocupada com a formação integral (saber/refletir,
conviver, fazer, ser, sentir), concentrando seus esforços
em atender o aluno, de forma a oferecer não somente
uma educação baseada em conteúdos ou práticas
eclesiásticas, ou exclusivamente reflexiva, ou voltada
tão somente para dentro da Igreja, mas capacitá-lo para
uma vida cristã prática.
• O principal objetivo deste currículo é disponibilizar aos
alunos além de uma formação doutrinária, capacitá-lo a
uma vida prática ministerial, visando um crescimento
espiritual pessoal e da Igreja.
• A princípio estaremos trabalhando com 03 temas,
conforme a seguir:

O COMPROMISSO COM O EVANGELHO.

AGENDA DE ORAÇÃO

TEMAS DA EBD

“Damos, sempre, graças a Deus por todos vós,
mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar,” (1 Ts 1.2).

TEMAS DOUTRINÁRIOS
DOUTRINAS BÁSICAS
• Esse curso destina-se à conscientização bíblica quanto as
principais doutrinas da fé cristã. Também servirá como
oportunidade de integração dos visitantes e novos membros para que
venham a fazer parte ativa da Igreja local.
• Preparar o aluno para o batismo e a pública profissão de fé, bem
como integrá-los à Igreja.
Professores: Rev . Jailto Lima e Presb. Ashbel Simonton

Hoje: Sr. Eduardo (Saúde).
Dia 28 (Segunda-feira): Igreja Evangélica da Angola.
Dia 29 (Terça-feira): Robson Ladislau (Saúde).
Dia 30 (Quarta-feira): Délio Soares Goes (Saúde).
Dia 31 (Quinta-feira): Rev. Fábio Coutinho (Saúde).
Dia 01 (Sexta-feira): Heitor Conceição Coluna (Saúde).
Dia 02 (Sábado): Homens Presbiterianos.

CRESCENDO NA GRAÇA
• Esse curso destina-se à análise e descrição de questões
fundamentais da fé cristã que tem sido motivo de debates e
polêmicas em nossos dias.
• Esclarecer especialmente as questões enfrentadas por aqueles que
desejam fazer parte da Igreja Presbiteriana ou que desejam conhecer
mais a fé reformada, e que são oriundos de outros contextos
religiosos.
Professores: Rev. Hernandes, Presb. Ulisses e Ruben de Jesus.

TEMAS BÍBLICOS
PANORAMA BÍBLICO DO NOVO TESTAMENTO
• Esse curso destina-se à busca do conhecimento das Sagradas
Escrituras através do estudo acurado da mesma.
• O estudo do currículo de panorama bíblico visa fornecer àqueles
que já possuem a compreensão das doutrinas básicas as condições
para o aprofundamento bíblico e doutrinário, seja na condição de
estudo autônomo da Bíblia Sagrada seja para a participação efetiva
em uma classe de currículo bíblico mais especiﬁco.
Professores: Rev. Daniel Simoncelos e Tito Souza.

PANORAMA BÍBLICO DO VELHO TESTAMENTO
• Esse curso destina-se à busca do conhecimento das Sagradas
Escrituras através do estudo acurado da mesma.
• O estudo do currículo de panorama bíblico visa fornecer àqueles
que já possuem a compreensão das doutrinas básicas as condições
para o aprofundamento bíblico e doutrinário, seja na condição de
estudo autônomo da Bíblia Sagrada seja para a participação efetiva
em uma classe de currículo bíblico mais especiﬁco.
Professores: Presb. José Tadeu , Edomir e Gregório Cássio.

VIDA DE JESUS
• Esse curso destina-se a fazer um estudo sistemático da vida de
Jesus e dos efeitos radicais das intervenções do Senhor da História
na realidade dos santos do Reino de Deus no passado, no presente e
no futuro.
• Estudo aprofundado da pessoa, obra e ministério de Jesus.
Professores: Mário Augusto e Vitor Azevedo.

TEMAS PASTORAIS
EXERCITANDO A FÉ
• Esse curso destina-se a trabalhar a missão para a qual a Jesus
enviou os seus discípulos, evangelização e ensino. É tão importante
para a Igreja evangelizar os perdidos, quanto ensinar os alcançados.
• Capacitar os alunos para o ensino e recebimento de novos
membros, capelania e evangelização.
Professores: Presb. Pedro Miguel e Denise.

LIDERANÇA CRISTÃ
• Esse curso destina-se a estudar alguns métodos de interpretação
bíblica, tanto para devocionais individuais como para estudos em
grupo. Estudar conceitos de liderança de grupos e eclesiásticas.
• Envolver o aluno numa prática diária e semanal de estudo
pormenorizado das Escrituras, tornando esta prática um instrumento
para o crescimento espiritual do crente e da Igreja.
Professores: Presb. Filipe Pinel e Presb. Roberto Esteves.

VISITAÇÃO
• Essa turma destina-se a visitar os irmãos incapacitados a irem a
EBD.
• Envolver os irmãos à prática de visitação.
Professores: Presb. Mauricio, Conceição, Lerice e Terezinha.

APLICATIVO IPBVIT
Nossa Igreja agora dispõe de um aplicativo para celular
nas plataformas Android e iOS. O nome do aplicativo é
IPBVIT. Nele temos pregações, estudos, programa Cada
Dia Vitória, boletins e informações de nossa Igreja.

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.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
“Eu, porém, renderei graças ao SENHOR,
segundo a sua justiça, e cantarei louvores
ao nome do SENHOR Altíssimo” (Salmos 7.17).

Hoje: Camila Melo Silva – tel.: 3389-0242, Ely
Batalha Silveira de Magalhães – tel.: 98177-3344,
Janaina Torres Esteves – tel.: 3223-1369.
Dia 29 (Terça-feira): Edir Maria Bitencourt – tel.:
3226-5416, Marcelo Anderson Ribeiro – tel.: 33369664.
Dia 30 (Quarta-feria): Ivony Vargas Brunow – tel.:
3345-5174, Maria Amelia Barreiros Bernardi – tel.:
99831-0938, Marta Alves Pereira Passos – tel.: 32421247.
Dia 02 (Sábado): Amanda Oliveira da Silva Songi 99896-0603, Frederick Cerqueira Teixeira - (27)
3347-0479.

Dê um telefonema para
o seu irmão em Cristo!

O COMPROMISSO COM O EVANGELHO.

“Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo
joelho, e toda língua dará louvores a Deus” [Romanos 14.11].

ORDEM DO CULTO

LIDERANÇA

MATUTINO
- PRELÚDIO
- SAUDAÇÃO PASTORAL
* Leitura Bíblica – Colossenses 3.1-11
* Cânticos
* Oração
DÍZIMOS E OFERTAS
- Oração Diaconal
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém

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
Ashbel Simonton Vasconcelos Soares
Carlos Roberto Esteves
Filipe Pinel Berbert Bermudes
Haroldo Peyneau
Luciano Guimarães Peyneau
Mauricio Boechat Peyneau
Ulisses Horst Duque
Wander Sandro Silva Medeiros
Domício Bonifácio Vieira (Emérito)
Hermes Peyneau (Emérito)
Hudson Peyneau (Emérito)

NOTURNO
PRELÚDIO
SAUDAÇÃO PASTORAL
ADORAÇÃO
* Leitura Uníssona – Salmo 117
* Oração
* Hino nº. 11 – “Trindade santíssima”
CONFISSÃO
- Leitura Bíblica – Isaías 59.1-3
- Oração Silenciosa de Confissão
- Oração Audível de Gratidão
DEDICAÇÃO
- Cântico
- Oração Diaconal
CÂNTICOS
MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS
EDIFICAÇÃO
- Mensagem – Rev. Jailto Lima do Nascimento
ENVIO
* Oração Pastoral
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém
POSLÚDIO

ESCALAS
“Todos os vossos atos sejam feitos com amor” (ICo 16.14).

JAN

PLANTÃO DIACONAL
Hoje: 27.01 - Grupo 2
Templo: Francisco | Leônidas
Saldanha: Luciano | Marcondes
Pátio: Rogério | Reutemann

Próximo: 28 a 03.02 - Grupo 3
Templo: Charles | Emanuel
Saldanha: Felipe | Gabriel
Pátio: Gezediel

Classe de Visitação: Ricardo | Carlos Vitor | Diego.

MÚSICA
HOJE
QUARTA
P. DOMINGO

HOJE
QUARTA
P. DOMINGO

REGÊNCIA

PIANO

Mychel
Denise

Márcia
Tito
Simone

EQUIPE DE C ÂNTICOS

MENSAGEM MUSICAL

Grupo 04
Grupo B
Grupo 05

-

SONOPLASTIA E MÍDIA
Hoje (Manhã e Noite): Diác. Fabiano Pôncio (Sala/Som) e Vitor Pôncio (Mídia).
Quarta-Feira (Noite): ------ (Sala/Som) e (Mídia).
Próximo Domingo (Manhã e Noite): Diác. Régis Oliveira (Sala/Som) e (Mídia).

DIÁCONOS
Carlos Vitor Castello Almeida
Charles Horst Assunção
Diego Vicentini Carvalho
Deli Gonçalves da Rocha
Emanuel Reis Liparizi
Fabiano Laviola Pôncio
Fábio Alexandre Cavalcante
Felipe Coelho de Freitas
Fernando Delacosta (Emérito)
Francisco de Assis Moratti da Silva
Frederick Cerqueira Teixeira
Gabriel Gonzaga Dantas
Geraldo Magela Clarindo Ribeiro
Gezediel Bibiano
Leônidas Guimarães Peyneau
Luciano Lobato Pereira
Marcos Aurélio Sant’Anna
Marcondes Caldeira
Maurício Nunes Peyneau
Régis Gonçalves de Oliveira
Reutemann Eric Muller
Ricardo Oliveira Monteiro de Castro
*Congregação de pé
Rogério Carneiro Rodor

CONGREGAÇÃO

EXPEDIENTE

Forte São João
Escadaria Stael F. Encarnação, nº. 310

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

CONSÓRCIOS
Domingos Martins / ES
Santa Maria de Jetibá / 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

ASPIRANTES AO
SAGRADO MINISTÉRIO

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Gregório Cássio de Andrade Caprini
Terça-feira - 06h30min e às 15h
Rômulo Hora Soares
Sexta-feira - 19h30min
Sidinei Junio Pereira da Silva
Domingo - 18h

