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TEMA DO ANO: TRANSFORMADOS PARA TESTEMUNHAR.
TEMA DO MÊS: A DEPRAVAÇÃO DO HOMEM.

A IRA DE DEUS

“A ira de Deus se revela do céu...” (Rm 1.18)
A ira de Deus não é um capricho. Não é fúria desgovernada. Não é uma explosão de paixão descontrolada. A ira de
Deus é sua santa repulsa contra tudo aquilo que conspira contra sua santidade. A ira de Deus é pura, é justa, é necessária.
Sendo Deus santo não pode tolerar o mal. Sendo Deus justo não pode deleitar-se na injustiça. A ira de Deus é um atributo
divino compatível com sua natureza. O texto de Romanos 1.18-28, trata desse solene tema. Vejamos:
1. A ira de Deus é justa por causa da forma injusta com que o homem se relaciona com a verdade (Rm 1.18). “A
ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça”. Assim
como a justiça de Deus se revela no evangelho (Rm 1.17), a ira de Deus se revela do céu contra a maneira rebelde com que
os homens tentam sufocar a verdade. Essa rejeição consciente e deliberada da verdade, tentando matá-la por afogamento
provoca a santa ira de Deus. Os homens são ímpios ao rejeitarem a Deus e à verdade. Os homens são perversos ao
atentarem contra o seu próximo. Porque o homem caiu em estado de pecado e miséria, tanto sua vida espiritual quanto sua
vida moral estão em desacordo com a vontade de Deus. As relações do homem com o criador e com a criatura estão fora de
foco.
2. A ira de Deus é justa porque o homem jamais peca inocentemente (Rm 1.19,20). “Porquanto o que de Deus se
pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu
eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo
percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis”. Deus se revelou na
natureza. As digitais do criador estão por toda parte. Quando o homem rejeita Deus, seja o índio que vive embrenhado nas
selvas ou o cosmopolita que mora nos arranha-céus das grandes metrópoles, está fazendo isso conscientemente. O
ateísmo não é uma questão intelectual, mas moral e espiritual. A rejeição da verdade é uma conspiração deliberada contra
o criador. Quando o homem deixa de ver Deus na criação não é por uma questão de ausência de provas, mas por uma
rebeldia deliberada.
3. A ira de Deus é justa porque o homem não expressa a Deus o culto que lhe devido, antes rende-se à idolatria e
à imoralidade (Rm 1.21-28). “Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram
graças [...] e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de
aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia...”. Porque o homem rejeitou a Deus
deliberadamente, acabou tornando-se insensato, a ponto de fabricar para si seus próprios deuses. Em vez de glorificar a
Deus por quem ele é e dar a graças a Deus pelo que ele faz, os homens deram asas a seu raciocínio e chegaram à loucura da
idolatria, mudando a glória do Deus incorruptível em ídolos parecidos com homens, aves, quadrúpedes e répteis. A
degradação do culto é uma ofensa a Deus. Provoca a santa ira de Deus. A rejeição da verdade desemboca na idolatria e a
idolatria desagua na imoralidade. Porque o homem perverteu a natureza do culto, a sua própria natureza foi pervertida. Os
homens deixaram o contato natural da mulher para se inflamarem mutuamente, homens com homens, cometendo
torpezas. Semelhantemente, as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à
natureza. As relações homoafetivas, à luz do texto bíblico em tela, não são uma conquista da sociedade, mas uma justa
retribuição da ira divina: “Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia...” (Rm 1.24). “Por causa disso, os entregou
Deus a paixões infames...” (Rm 1.26). “E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a
uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes” (Rm 1.28). É certo que aqueles que ainda hoje
ignoraram a ira de Deus, dela não poderão fugir no Dia do Juízo (Ap 6.12-17).
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HOJE

AGENDA DA SEMANA
ORANDO A DEUS EM TODO TEMPO

PÚLPITO

Hoje, pela manhã pregará o Rev. Hernandes e à noite pregará
o Rev. Filipe Fontes. 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. Fernando.
Próximo Domingo: Presb. Wander e Diác. Charles.

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!

SUA FAMÍLIA, NOSSA PRIORIDADE

QUARTA-FEIRA, VOCÊ E SUA FAMÍLIA
NO TEMPLO

Esta Igreja tem o propósito de ajudar você e sua família a
crescerem no conhecimento e na graça de Cristo. Venha fazer
parte desta abençoadora família. Acolhemos com alegria os
nossos convidados e visitantes.

DÍZIMOS E OFERTAS

Ser dizimista não é peso, mas privilégio. A obediência é o
caminho da vida. A fidelidade a Deus na devolução dos
dízimos traz-nos bênçãos temporais e eternas. Hoje, no culto
da manhã e da noite, traremos ao Senhor os dízimos e as
ofertas.

AULA MAGNA DA EBD 2019

Acontece hoje a abertura da programação de 2019 da Escola
Bíblica Dominical. A aula inaugural será dada pelo professor
de Teologia Filosófica Filipe Fontes, que abordará o tema de
um dos seus livros: “Educação em casa, na igreja, na escola
- uma perspectiva cristã”. Doutor em Educação, Arte e
História da Cultura pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, o ministro presbiteriano é também autor da
publicação “Você educa de acordo com o que adora”.

CEIA DO SENHOR, MEIO DE GRAÇA

Hoje, no culto da noite, vamos celebrar juntos, como família
da fé, a Ceia do Senhor. Prepare-se e venha. Devemos
participar da mesa do Senhor de modo digno.

HOJE, COMEMORAMOS O DIA
DO HOMEM PRESBITERIANO

Em setembro de 1966 realizou-se em Campinas/SP, o 1°
Congresso Nacional dos Homens Presbiterianos, quando foi
escolhido como Dia do Homem Presbiteriano o primeiro
domingo do mês de fevereiro. Queridos irmãos, parabéns
pelo seu dia!

“HERANÇA DO SENHOR SÃO OS FILHOS”.

Informamos com alegria que os irmãos Leônidas e Giovanna
Peyneau foram agraciados pelo Senhor com o nascimento de
Matheus. Desejamos e oramos para que ele cresça em
sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.

REUNIÃO DA UPA

Hoje, após o culto noturno, todos os adolescentes estão
convidados para uma breve reunião com os orientadores.
Este convite é extensivo aos pais que desejarem participar.

DATAS COMEMORATIVAS

Dia 05 - Dia do Datiloscopista, Dia 07 - Dia do Gráfico. É
com imenso prazer que nós sócios da UPH, aproveitamos
estas importantes datas comemorativas, para
respeitosamente parabenizá-los. Nossas sincer as
congratulações!

A segunda vinda de

Cristo.
Programa CADA DIA VITÓRIA
- Canal 20 e Canal 520 |

- Canal 27 | RCA - Canal 21

Compartilhe

Convidamos você e sua família para juntos estudarmos a
Palavra de Deus. O Rev. Jailto, fará a exposição do Livro de
Sofonias, no capítulo 1.7-18. Ore em favor do pregador e da
Palavra que será pregada. Você não pode deixar de participar.
Traga sua família e os seus amigos!

NOTA DE FALECIMENTO
Com pesar, comunicamos à Igreja, que no dia 27.01, aprouve
ao Senhor levar a Sra. Joventina Alves (Zizinha), avó do
irmão Estevão Henrique. Rogamos ao Pai de misericórdia e
Deus de toda consolação que conforte a família enlutada.

DIA DA MULHER PRESBITERIANA
No próximo domingo, comemora-se o Dia da Mulher
Presbiteriana. A mulher pode ser a mais bela, porém se não há
dentro dela o temor para com Deus em vão é a sua formosura.

AGENDA PASTORAL
O Rev. Hernandes, prega, amanhã, na IP de Pinheiros. Terça,
na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira João
Aranha, em Paulínia -SP. Quarta, participa da 54ª RO-PCES
na IP em Jardim Camburi. Sexta, na IP Independente de
Maringá-PR. Sábado, realiza um casamento em São Paulo.
O Rev. Jailto, terça, pela manhã participa da Reunião de
Oração e à noite prega no culto de formatura da FAESA.
Quarta, dirige o Estudo Bíblico. Quinta à sábado, participa
da 54ª RO-PCES na IP em Jardim Camburi.
O Rev. Daniel, terça, dirige a Reunião de Oração. Quarta à
sábado, participa da 54ª RO-PCES na IP em Jardim Camburi.
Sexta, dirige a Reunião de Oração.

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:

A DEPRAVAÇÃO DO HOMEM.

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: Heitor Conceição Coluna (Saúde).
Dia 04 (Segunda-feira): Sr. Eduardo (Saúde).
Dia 05 (Terça-feira): Délio Soares Goes (Saúde).
Dia 06 (Quarta-feira): Mulheres Presbiterianas.
Dia 07 (Quinta-feira): Estevão Loss e família (Luto).
Dia 08 (Sexta-feira): Igreja Evangélica da Angola.
Dia 09 (Sábado): Rev. Fábio Coutinho (Saúde).

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 terçafeira. Ambos para o e-mail: ipbvit@ipbvit.org.br.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
“Louvarei com cânticos o nome de Deus,
exaltá-lo-ei com ações de graças” (Salmos 69.30).

Hoje: Maitê de Oliveira Nascimento – Tel.: 3376-9991,
Sônia Ferreira Ferraz – Tel.: 3325-3403.
Dia 04 (Segunda-feira): Maria da Penha Devariz – Tel.:
3224-5516.
Dia 05 (Terça-feira): Didi Freire da Silva – Tel.: 3323-2028.
Dia 06 (Quarta-feira): Maiara Hellmann Neves – Tel.:
3029-4995.
Dia 07 (Quinta-feira): Heberson Bastos Lacerda – Tel.:
3329-3583, Iêda Maria Rocha Domingos – Tel.: 3233-3773.
Dia 08 (Sexta-feira): Ana Carolina Valiate da Silva, Clemir
de Souza Amorim – Tel.: 3225-7947, Maria Eliza Tavares
Martins – Tel.: 3376-4381.
Dia 09 (Sábado): Andrheia Chippe dos Santos – Tel.: 33598396.

Dê um telefonema para o seu irmão em Cristo!

A DEPRAVAÇÃO DO HOMEM.

ORDEM DO CULTO

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

LIDERANÇA

MATUTINO
- PRELÚDIO
- SAUDAÇÃO PASTORAL
* Cânticos
* Oração por Iluminação
- Mensagem – Rev. Hernandes Dias Lopes
- Hino nº. 114 – “Brilho celeste”
- 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 – Apocalipse 4.11
* Hino nº. 27 – “Um hino ao Senhor”
* Oração
CONFISSÃO
- Leitura Bíblica – Lucas 18.9-14
- Hino nº. 74 – “Sinceridade”
- Oração Audível de Gratidão
DEDICAÇÃO
- Cântico
- Oração Diaconal
CÂNTICOS
MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS
EDIFICAÇÃO
- Mensagem – Rev. Filipe Fontes
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
ENVIO
* Oração Pastoral
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém
POSLÚDIO

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

FEV

PLANTÃO DIACONAL
Hoje: 03.02 - Grupo 3
Templo: Charles | Emanuel
Saldanha: Felipe | Gabriel
Pátio: Gezediel

Próximo: 04 a 10.02 - Grupo 4
Templo: Fernando | Magela
Saldanha: Marco | Marcondes
Pátio: Regis

Classe de Visitação: Rogério | Emanuel | Felipe.

MÚSICA
HOJE
QUARTA
P. DOMINGO

HOJE
QUARTA
P. DOMINGO

REGÊNCIA

PIANO

Denise
Jane

Simone
Ariani
Tatiana

EQUIPE DE C ÂNTICOS

MENSAGEM MUSICAL

Grupo 05
Grupo A
Grupo 01

Coro Juniores (Manhã)

SONOPLASTIA E MÍDIA
Hoje (Manhã e Noite): Diác. Régis (Sala/Som) e (Mídia).
Quarta-Feira (Noite): Eduardo Lima (Sala/Som) e (Mídia).
Próximo Domingo (Manhã e Noite): Presb. Wander (Sala/Som) e Guilherme (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

