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 A morte de Jesus não foi um acidente. Estava decretada mesmo antes da fundação do mundo (Ap 13.8). Ao 
longo dos séculos, a morte de Jesus foi proclamada pelos patriarcas e profetas. Todo o Antigo Testamento 
apontava para esse auspicioso acontecimento. O próprio Jesus, profetizou sua morte em quatro ocasiões:
  “Desde esse 
tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer 
muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia”. Logo 
após Pedro afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo e Jesus declarar que ele mesmo é o fundamento, o 
dono, o edificador e o protetor da igreja, anuncia pela primeira vez que era necessário subir para Jerusalém para 
ser entregue nas mãos das autoridades judaicas, para ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Está patente aos olhos 
de Jesus que Jerusalém seria o palco de seu sofrimento atroz, de sua morte vicária e de sua vitoriosa ressurreição. 

1. O primeiro anúncio da morte de Cristo aconteceu em Cesareia de Filipe  (Mt 16.21).

  “Reunidos eles na 
Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens; e estes o matarão; 
mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Então, os discípulos se entristeceram grandemente”. A transfiguração foi 
precedida e sucedida pelo anúncio da morte e ressurreição de Jesus. Nenhuma improvisação. Nenhuma surpresa. 
A morte de Jesus não foi um acidente nem sua ressurreição uma surpresa. Tudo estava rigorosamente definido e 
isso, desde os tempos eternos. Se a primeira comunicação de Jesus acerca de sua morte desembocou na 
reprovação de Pedro (Mt 16.22), a segunda comunicação desaguou na profunda tristeza dos discípulos (Mt 
17.23).

2. O segundo anúncio da morte de Cristo aconteceu na Galileia (Mt 17.22,23).

 (Mt 20.17-19).3. O terceiro anúncio da morte de Cristo aconteceu na Judeia  “Estando Jesus para subir a 
Jerusalém, chamou à parte os doze e, em caminho, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do 
Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. E o entregarão aos 
gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado; mas, ao terceiro dia, ressurgirá”. O terceiro anúncio da 
morte de Cristo dá-se quando ele está subindo para Jerusalém. Jesus deixa claro que ele será entregue aos 
principais sacerdotes e escribas em vez de ser uma vítima indefesa. Fica evidente, também, que sofrerá açoites. 
Seu sofrimento culmina em sua crucificação. Esse horrendo espetáculo de dor, entretanto, não põe um ponto final 
no propósito soberano de Deus. Jesus deixa claro que no terceiro dia, ressurgirá. A morte não pode detê-lo. Ele 
matará a morte, arrancando-lhe o aguilhão e triunfando sobre ela, abrindo-nos o caminho da imortalidade.
  
“Sabeis que, daqui a dois dias, celebrar-se-á a Páscoa; e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado”. O 
último anúncio da morte de Jesus dá-se dois dias antes da páscoa. Muito embora as autoridades judaicas 
tramavam prender Jesus à traição dois dias antes da páscoa para matá-lo depois da festa (Mc 14.1,2), Jesus deixa 
claro para seus discípulos, que essas autoridades estavam apenas cumprindo um plano divino já traçado 
antecipadamente. Não é o homem que está no controle da situação, mas Jesus. A história da redenção nunca 
esteve nas mãos dos homens, mas sempre esteve nas mãos do Eterno. Nessa última comunicação de sua morte, 
Jesus mostra que na mesma festa da páscoa, quando um cordeiro sem defeito seria imolado, ele, sendo o Cordeiro 
de Deus que tira o pecado do mundo, seria entregue para ser crucificado. Sua morte substitutiva nos trouxe vida, 
seu sangue nos trouxe purificação e sua ressurreição nos trouxe esperança. 

4. O quarto anúncio da morte de Cristo aconteceu em Jerusalém, dois dias antes da páscoa (Mt 26.2).

Rev. Hernandes Dias Lopes

A MORTE DE JESUS NÃO FOI UM ACIDENTE



HOJE AGENDA DA SEMANA

A DEPRAVAÇÃO DO HOMEM.

ORANDO A DEUS EM TODO TEMPO
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!

QUARTA-FEIRA, VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
NO TEMPLO

Convidamos você e sua família para juntos estudarmos a 
Palavra de Deus. O , fará a exposição do Livro 
de Sofonias, no capítulo 2.1-15. Ore em favor do pregador e 
da Palavra que será pregada. Você não pode deixar de 
participar. Traga sua família e os seus amigos!

Rev. Jailto

AGENDA PASTORAL
O Rev. Hernandes, hoje e amanhã, prega,  na IP de 
Pinheiros.  na Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
de Osasco. na IP de Mogi Guaçu-SP.  na IP 
Central de Macaé -RJ.  no Conexão com Deus, em 
nossa Igreja. 

Terça,
Quinta, Sexta,

Sábado,

O Rev. Jailto, terça, pela manhã participa da Reunião de 
Oração.  pela manhã, dirige a reunião da CE/ SCE e 
à noite, dirige o Estudo Bíblico. 

Quarta,
Sábado, prega na IP em 

Andorinhas, por ocasião do 48º aniversário da Igreja.
O Rev. Daniel, terça, Quarta, dirige a Reunião de Oração. 
participa do Estudo Bíblico. lidera o pequeno 
grupo. dirige a Reunião de Oração.

 Quinta, 
Sexta,  

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

O Conselho no uso de suas atribuições, convoca Assembleia 
Geral Extraordinária para Eleição de até 11 (onze) Diáconos e 
até 03 (três) Presbíteros, a ser realizada em 07 de abril de 
2019, às 10h. Também, aprovou o cronograma a seguir: 
Período de indicações: Período 
para entrevistas dos indicados: 

 10 a 24 de fevereiro de 2019; 
01 a 31 de março de 2019.

Critérios para realização das eleições: A eleição se realizará 
em no máximo 02 (dois) escrutínios secretos. Em havendo 
segundo escrutínio o número de candidatos limitar-se-á ao 
dobro de vagas existentes, podendo concorrer os que 
obtiverem o maior número de votos no escrutínio anterior. 
Exigências para participação: Subscrição aos Símbolos de 
Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil - IPB.
Presbítero que terá seu mandato expirado em Maio/2019: 
Pb. Mauricio Boechat Peyneau. Diáconos que terão seus 
mandatos expirados em Maio/2019: Dc. Carlos Vitor 
Castello Almeida; Dc. Deli Gonçalves da Rocha; Dc. Fábio 
Alexandre Cavalcanti; Dc. Felipe Coelho de Freitas; Dc. 
Luciano Lobato Pereira; Dc. Maurício Nunes Peyneau; Dc. 
Reutemann Eric Muller; Dc. Ricardo Oliveira Monteiro de 
Castro.

DATAS COMEMORATIVAS
Dia 10 - Dia 11 - Dia do Atleta profissional. Dia do 
Zelador. Dia Mundial do Rádio.  Dia do 
Repórter. É com imenso prazer que nós sócios da UPH, 
aproveitamos estas importantes datas comemorativas, 
para respeitosamente parabenizá-los. Nossas sinceras 
congratulações!

Dia 13 - Dia 16 -

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.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 
A EBD é um espaço no qual a Igreja tem a oportunidade 
de exercer o ministério de edificação recíproca. Nela, 
professores e alunos se interagem. Os alunos adquirem 
conhecimento bíblico doutrinário, mas, também 
transmitem conhecimento. Nesse ano, seja um aluno 
assíduo da EBD.

BATISMO DE INFANTE
O batismo é o selo visível da aliança que Deus fez com 
os pais, a qual é extensiva aos filhos. Hoje, no culto da 
manhã, vamos receber por Batismo a pequena Olívia, 
filha da irmã Deborah Merçon e de Gilles Zamprogno. 
Amados, louvamos a Deus e nos alegramos por esse 
momento tão precioso.

PARABÉNS, MULHER PRESBITERIANA
Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a 
todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, 
mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. 
(Provérbios 31.29 e 30).

PÚLPITO
Hoje, pela manhã pregará o  e à noite 
pregará o 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!

Rev. Daniel,
 Rev. Jailto. 

ADJUNTOS LITÚRGICOS
Hoje: Presb. Wander e Diác. Charles.
Próximo Domingo: e Diác. Reutemann.Presb. Filipe 

SUA FAMÍLIA, NOSSA PRIORIDADE
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.
EQUIPE DE ACOLHIMENTO
Hoje:  Jonecir, Leandra, Luciana e Soly
Próx. Domingo: Denise, Hilton, Hiltinho e Isaias.



A DEPRAVAÇÃO DO HOMEM.

TEMAS DA EBD AGENDA DE ORAÇÃO
“Damos, sempre, graças a Deus por todos vós, 

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

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

Dê um telefonema para o seu irmão em Cristo!

Hoje: Délio Soares Goes (Saúde).
Dia 11 (Segunda-feira): Heitor Conceição Coluna (Saúde).
Dia 12 (Terça-feira): Igreja Evangélica da Angola.
Dia 13 (Quarta-feira): Mulheres Presbiterianas.
Dia 14 (Quinta-feira): Victor de Paula (Saúde).
Dia 15 (Sexta-feira): Rev. Fábio Coutinho (Saúde).
Dia 16 (Sábado): Estevão Loss e família (Luto).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

TEMAS DOUTRINÁRIOS
DOUTRINAS BÁSICAS
•

I

 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 greja local.
• ú

à Igreja
 Preparar o aluno para o batismo e a p blica profissão de fé, bem 

como integrá-los .
Professores: SimontonRev . Jailto  Lima e  Presb. Ashbel  

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.
•

autônomo da Bíblia Sagrada

 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  seja para a participação efetiva 
em uma classe de currículo bíblico mais especifico.
Professores: R  D   Tev. aniel Simoncelos  e ito 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:  M  A   Vário ugusto  e itor 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  evangelizar os perdidos, quanto ensinar os alcançados. Igreja
• 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.
•

 Igreja

 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 .
Professores:  RPresb. Filipe Pinel e Presb. oberto Esteves.
VISITAÇÃO
• Essa turma destina-se a visitar os irmãos incapacitados a irem a 
EBD.
• à áEnvolver os irmãos  pr tica de visitação.
Professores: Conceição, Lerice e Terezinha.P . Mresb auricio, 

Hoje: Lelis Marisa Boechat Peyneau – Tel.: 3223-1562, 
Maísa de Rezende Moura Peyneau – Tel.: 3224-2917.
Dia 11 (Segunda-Feira): Renato Barcellos Rédua – Tel.: 
3235-1353.
Dia 12 (Terça-Feira): Acasia Conti Takla – Tel.: 3329-
7423, Clívia Marcolongo Pereira Guzansky – Tel.: 3329-
1550, Noemi Maria de Oliveira de Castro – Tel.: 3227-
2650.
Dia 14 (Quinta-Feira): Pedro Gervásio Freitas de Souza 
– Tel.: 9623-6789.
Dia 15 (Sexta-Feira): Bernardo Bragança Teixeira – Tel.: 
3181-2377.
Dia 16 (Sábado): Juliana Borba Redivo – Tel.: 2142-
2770.

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.



ORDEM DO CULTO

PASTORES
Rev. Hernandes Dias Lopes

Rev. Jailto Lima do Nascimento

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

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)

Unidade Forte São João 
Tel.: 3223-5987

ASPIRANTES AO 
SAGRADO MINISTÉRIO

Gregório Cássio de Andrade Caprini
Rômulo Hora Soares 

Sidinei Junio Pereira da Silva

Maurício Nunes Peyneau
Régis Gonçalves de Oliveira

Reutemann Eric Muller
Ricardo Oliveira Monteiro de Castro

Rogério Carneiro Rodor

CONGREGAÇÃO
Forte São João

Escadaria Stael F. Encarnação, nº. 310

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

LIDERANÇA

  *Congregação de pé

MÚSICA

HOJE
QUARTA
P. DOMINGO

REGÊNCIA
Jane

-
Marinês

PIANO
Tatiana
Márcia
Denise

E CQUIPE DE ÂNTICOS
Grupo 01
Grupo B
Grupo 02

M MENSAGEM USICAL
Coro Juniores (Manhã)

-
Coro Gerações (Noite)

S  MONOPLASTIA E ÍDIA
Hoje Presb. Wander  Guilherme  (Sala/Som) e (Mídia).

(Sala/Som) e (Mídia).
(Sala/Som) e (Mídia).

Quarta-Feira Diác. Fabiano Pôncio  
Próximo Domingo Felipe Bibiano    

 (Manhã e Noite): 
 (Noite):

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

P  DLANTÃO IACONAL

Classe de Visitação:  Charles | Emanuel  | Felipe.

Próximo: 11 a 17.02 - Grupo 1
: Carlos | Diego

Pátio: Frederick | Ricardo

Templo
Saldanha: Fabiano | Fábio

* Oração Pastoral
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém
POSLÚDIO

MATUTINO
- PRELÚDIO
- SAUDAÇÃO PASTORAL
* Cânticos
* Oração por Iluminação
- Mensagem – Rev. Daniel Simoncelos
- BATISMO DE INFANTE
- Hino nº. 17 – “Deus seja louvado”
- Oração Diaconal
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém

NOTURNO
PRELÚDIO 
SAUDAÇÃO PASTORAL
ADORAÇÃO
* Leitura Uníssona – Salmos 134
* Hino nº. 33 – “Maravilhas divinas”
* Oração
CONFISSÃO
- Leitura Bíblica – Daniel 9.4-19
- Oração Audível de Confissão
- Hino nº. 79 – “Glória ao Salvador”
DEDICAÇÃO
- Cântico
- Oração Diaconal
CÂNTICOS
MOMENTO DE INTERCESSÃO PELOS FILHOS
EDIFICAÇÃO
- Mensagem – Rev. Jailto Lima 
ENVIO

HOJE
QUARTA
P. DOMINGO

Hoje: 10.02 - Grupo 4
: Fernando | Magela

Pátio: Regis

Templo
Saldanha: Marco | Marcondes

“Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá; porque o santuário de 

Deus, que sois vós, é sagrado.” [1 Coríntios 3. 16-17].


