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IPB
BERÇÁRIO E CULTO

DEPART. INFANTIL

Fevereiro

Fevereiro
Dia

Berçário
Professor e Auxiliar

Culto Infantil
Professor

09

Culto no lote

Culto no lote

Danielle
Leonardo

16

Liziane / Apoio: Anna Paula
Lição: Perdão

Kassia e Jorge (3 a 6 anos)
Inês (7 a 9 anos)

Anna Julia

Thiago
Danielle

23

Liziane / Apoio: Kézia
Lição: Perdão

Vera e Thais (3 a 6 anos)
Luciana (7 a 9 anos)

Inês

Luciana
Paulinho

30

Anna Paula / Apoio: Érica
Lição: Obediência

Eunice e Hosana (3 a 6 anos)
Zete (7 a 9 anos)

Dia

Cordeirinhos

Despenseiros

Juniores

01

Assembléia

Assembléia

Luciana
Assembléia

08

Delciane
Jéssica

Inês

15

Zelaine
Ingryd

22

Jéssica
Amanda

ANIVERSARIANTES:

ESCALA DIÁCONOS

10/02 - Mohara Alves Ferreira
14/02 - Danielle Casula Francisco Barboza

Sede

09/02
Vocal
Instrumental

Flavio/Josmar/Thiago
e Erisson

Projeção

Amanda

Sonoplastia

Jéssica

Márcio Almeida Cypriano
3243-7962 / 99933-6719

“Que darei ao SENHOR
por todos os seus benefícios para comigo?”
(Salmo 116.12)

Congregação

Paulinho,
Luciana,
Flavia,
Dani
CasulaSílvia
e Kleiton
Flávio/Kleiton/Josmar
e Erisson

Vocal
Instrumental
Projeção

Ingryd

Sonoplastia

Cefas

13/10/2013

RELATÓRIO:

Samira Rangel

Mat.

Pres.

Aus.

Visit.

Berçário

08

01

07

00

01

01

13%

Cordeirinhos

07

00

07

00

00

00

0%

Classe

Total Bíblia

%

Despenseiros

12

06

06

00

06

04

50%

Juniores

07

05

02

00

05

05

71%

Adolescentes

09

05

04

01

06

04

56%

Mocidade

14

07

07

00

07

07

50%

Adultos

62

39

23

00

39

39

63%

Professores

25
06

12
03

13
03

00

12
03

08
03

48%
50%

Novos Membros1

13
06
06
09
06

03
08
65

03
71
05

00
15

03
08
83
04

04

05

00

04

03
04
65
03
12

50%
0%
48%

Novos Membros2

TOTAL:

166

87

78

01

88

44

52%

Igreja Presbiteriana em Tabuazeiro
Rua Santos Dumont, 367, Vitória-ES
CNPJ: 02.049.610/0001-05
Congregação em Morada de Laranjeiras
Av. Copacabana, 767, Serra - ES
Expediente Pastoral:
Segundas e Terças-feiras a partir das 14h.
jocarlijr@hotmail.com

0%

Rafael Pina de Souza Freire
99963-7667
Wesley Scherrer L. Goulart
3314-9958 / 99956-6772

LITURGIA:
Sede

16/02

PRESBÍTEROS:
André Luiz D. S. Capezzuto
3323-2110 / 99979-1151

Congregação em Morada de Laranjeiras

Congregação

Silvia, Julio Nunes,
Dani Rodrigues

Rev. Gerides Diogo da Silva
98883 4434 (Oi)
99691 7798 (Vivo)
pastorgerides@gmail.com

16/02 - Sarah Fardin de Oliveira

09/02 - Maria das Graças F. de Magalhães

ADORAÇÃO AO SENHOR
- Prelúdio
- Leitura Bíblica: Apocalipse 5.9-12
- Hino nº 3 - “ A Igreja em Adoração”
- Oração de Louvor e Adoração
CONFISSÃO DE PECADOS A DEUS
- Leitura Bíblica: Miquéias 7.18-19
- Hino nº 79 - “ Glória ao Salvador”
- Oração de Confissão de pecados
- Equipe de Cânticos
- Recepção dos Dízimos e Ofertas
- Saída das crianças para o culto infantil
EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS
- Mensagem: Pb. Wésley
- Oração e tríplice amém
- Poslúdio Instrumental
- Agradecimentos
- Avisos
- Despedidas fraternais

Igreja Presbiteriana do Brasil em Tabuazeiro

PASTORES:
Rev. Jocarli A. G. Junior
3207-8707 / 98825-5493
99742-8452
jocarlijr@hotmail.com

José Celso Francisco
3225-9283 / 99965-8722

09/02 - Andréia Nunes Rodrigues

ESCALA LOUVOR

Conselho da Igreja

Junta Diaconal
Abner Saturnino Vargas
3026-4217 / 99239-7162
Cil Farnei Pereira
3235-2705 / 99225-9549
Celso Castro
3225-3554
Jorge Rosseto
3345-5717
Leonardo Casula
99941-1166
Leonardo Gardioli Batista
98835-3015
Luciano Barboza
99718-2806
Sérgio Augusto P. Cocchiarelli
3222-5894 / 99973-7034
Vilke Beloti Avelar
98808-5700
Heronim Antônio Marçal
3317-1715
Valdir Luiz de Magalhães
3055-2520

Evangelista
Flávia Gardioli Batista Moreira
3323-6613 / 99924-2131
flavia.gardioli@yahoo.com

Missionários:
Lucimar Rodrigues - Guiné-Bissau
Rev. Geraldo Batista Neto - Bolívia
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www.ipbtabuazeiro.com.br

Flor de farinha
Pelos frutos, uma árvore se dá a conhecer,
assim também, um CRENTE, pelos frutos é
reconhecido. Diferentemente de uma árvore,
porém, o crente pode aprender e escolher quais
frutos produzir. Isso é surpreendente!
Abro aqui um parênteses: Houve um tempo,
em que imaginei poder me aventurar por veredas
de poetas, mas felizmente – para meus leitores –,
esse arroubo ficou para trás. No entanto,
temeroso ouso expor uma parte de um fruto
verde:
Como ramo de imprevisível rumo / unido à
Videira sou apenas duto / vou a cada dia me
nutrindo / me tornando robusto / enquanto do
tronco levo seiva ao fruto.
Hoje fica claro para mim, o Senhor me uniu à
“Videira verdadeira”. Então, posso avaliar o
quanto Deus vem me buscando a cada dia para
mais perto dEle. “permanecei em mim, e eu
permanecerei em vós. Como não pode o ramo
produzir fruto de si mesmo, se não permanecer
na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não
permanecerdes em mim (...). Eu sou a videira,
vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu,
nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada
podeis fazer (Jo 15.4-5).
Pretensioso? Eu? Não! Todos quantos forem
sendo alcançados, pelo Espírito saberão. O
Apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos 8.16
nos diz que “ O próprio Espírito testifica com o
nosso espírito que somos filhos de Deus” . Essa é
outra constatação maravilhosa: Somos ramos
atados à Videira, por isso agora (...), “todos
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem
feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no
seu nome” (Jo 1.12).
Somos Crentes, filhos de Deus, atados à
Videira! E agora é só partir e semear: “Mas
algumas sementes caíram em terra boa. As
plantas cresceram e produziram cem grãos para

cada semente. E Jesus terminou, dizendo: —
Quem quiser ouvir, que ouça!” (Lc 8.8 NTLH).
Há uma passagem no capítulo 18 de Gênesis
que é um primor! Exemplo claro de alguém que
age com o melhor que possui sem premeditar
retorno. É uma ação de dar que se transforma na
mais sincera adoração. “ Apressou-se, pois,
Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa
depressa três medidas de flor de farinha e faze
pão assado ao borralho” (Gn 18.6 com ênfase
acrescentada). Abraão reconhecendo a Voz que
nunca lhe saíra dos ouvidos como a Voz de Deus,
– creio eu – imediatamente, sem pensar duas
vezes, ordenou: “Amassa depressa (...) de flor de
farinha (...).
A nossa resposta em frutificar do Espírito não
pode esperar, e tem de ser do melhor que temos.
Abraão ordenou que se fizesse pão, mas não com
qualquer farinha. Deveria ser da melhor, a mais
fina farinha que se podia obter naquela época,
grãos selecionados. “ Flor de farinha” era o item
que faria a diferença, para a qualidade do pão.
Foram atitudes assim que propiciaram a Deus ir a
cada dia conduzindo Abraão para mais perto de
Si. Abraão foi tão prestigiado por Deus, que foi
eleito como uma das referencias para que de
geração em geração Ele não pudesse ser
confundido com nenhum outro que pretendesse
ser reconhecido como deus. “Disse Deus ainda
mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O
SENHOR, o Deus de vossos pais, o Deus de
Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me
enviou a vós outros; este é o meu nome
eternamente, e assim serei lembrado de geração
em geração” (Êx 3.15).
Estamos aprendendo sobre “ a vida frutífera”
aos domingos na EBD. Curso de verão 2014,
Janeiro/ Fevereiro. Ainda dá tempo! Vem!

Rômulo de Oliveira

Rua Santos Dumont, 367 - Vitória - ES - Cep: 29043-080 - Tel.: (27) 3323-5672 - E-mail: igreja@ipbtabuazeiro.com.br
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HOJE:

Curso de Verão/2014
Seja bem-vindo!

Querido visitante, expressamos nossa alegria em recebêlo em nossa Igreja. Você é muito bem-vindo! Acolhemos
com alegria você e sua família e desejamos que o Senhor
abençoe ricamente sua vida. Sinta-se bem em nosso
meio e volte mais vezes

Durante todo o mês de janeiro teremos mais uma vez o
nosso Curso de Verão. O tema deste ano é “ A vida
frutífera” . Venha participar deste maravilho encontro.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja se reunirá amanhã, para tratar de
assuntos pertinentes ao crescimento da Igreja. Não deixe
de orar pelos nossos oficiais.

Púlpito
Na Congregação em Morada o pregador será o Pastor
Jocarli. Em Tabuazeiro, o pregador será o Pb. Wésley.
Prepare o seu coração e sua vida para ouvir a exposição
da Palavra do Senhor.

O Dízimo faz parte da adoração
Quando entregamos os dízimos e ofertas, estamos
adorando, e, sobretudo, com a afirmativa de que não
estamos escravizados aos bens e que confiamos no
Senhor (Hb 13.5-6; 1Tm 6.7-10). Além disso,
reconhecemos a bondade e a fidelidade de Deus sobre
todas as áreas de nossa vida. No livro do profeta
Malaquias, Deus declara: “Provai-me nisto...” (Ml 3.10).
Você aceita este desafio? Por que não colocar Deus em
primeiro lugar no uso de seus recursos financeiros?

AVISOS:
Dia da Mulher Presbiteriana
O Dia da Mulher Presbiteriana começou a ser
comemorado a partir do Primeiro Congresso Nacional das
SAFs, realizado em 1941, na IPB do Riachuelo, Rio de
Janeiro. Ficou resolvido naquele Congresso adotar o
segundo domingo do mês de fevereiro como o Dia da
Mulher Presbiteriana. A data escolhida foi uma
homenagem à irmã Cecília Rodrigues Siqueira, que
aniversariava. Cecília era a Secretária Geral do Trabalho
Feminino, cargo em que permaneceu por mais de quinze
anos consecutivos, de 1938 a 1954. Quando deixou o
cargo de Secretária Geral, o Supremo Concílio de 1954,
reunido em Recife / PE, atendendo ao pedido da
Confederação Nacional do Trabalho Feminino,
oficializou, então, o 2º domingo de fevereiro como o Dia
Nacional da Mulher Presbiteriana.
Agradecemos a Deus pelas irmãs que têm realizado um
belíssimo trabalho na história de nossa amada IPB.

Distribuição de folhetos
Na próxima sexta-feira, dia 14/02, a partir das 18h, todos
estão convidados para distribuir folhetos em nosso
bairro. Contamos com o apoio dos irmãos. Informações
com a Evangelista Flávia.

Amigo X - Planta
Lembramos a todos que o limite para
presentear nossos irmãos com uma
planta ou flor se encerra no próximo
Domingo, dia 16/02. Compre sua planta
ou flor, visite o seu irmão e o presenteie.
Aproveite a ocasião para orar e abençoar
vida do seu irmão. Informações:
Evangelista Flávia.

AGENDA:
Escalas
Liturgia/Hoje

Pb. Rafael

Reunião de Oração

Zete

Estudo Quarta-feira

Pastor

Reunião de Oração - Fevereiro
Segunda, dia 03/02

Dc. Celso

Segunda, dia 10/02

Zete

Segunda, dia 17/02

Dc. Jorge

Segunda, dia 23/02

Kézia

Estudo de Quarta-feira
Na próxima quarta-feira, dia 22/01, às 19h30min,
iniciaremos um panorama do livro de Isaías. Visite o site
de nossa igreja e “baixe” todos os estudos de escatologia
- Acesse: www.ipbtabuazeiro.com.br/estudosexpositivos/cristo-futuro/
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CADA DIA:
DEUS, NOSSO MAIOR PRAZER
“Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração” Sl 37.4
De todas as dádivas de Deus, a melhor é ele mesmo. O
abençoador é melhor do que suas bênçãos, o doador é
melhor do que suas dádivas. Poderíamos ter todas as
bênçãos, mas sem o Deus das bênçãos ficaríamos vazios
e insatisfeitos. Deus é insubstituível, indispensável,
infinitamente necessário. Nossa alma não encontra
pouso seguro noutro ninho. Nosso coração não tem outro
refúgio. Duas verdades são destacadas.
A primeira é uma ordem clara: “Agrada-te do Senhor”.
Deus é o deleite da nossa vida. É mais necessário do que
o oxigênio que respiramos, a água que bebemos e o pão
que nos nutre. Deus é o sumo bem, o doador e a melhor
das dádivas. Devemos, portanto, amá-lo e honrá-lo com o
nosso viver. Glorificar a Deus é o fim principal da nossa
existência. A segunda verdade é uma promessa segura:
“... e ele satisfará os desejos do teu coração”. A
satisfação do coração é a consequência imediata de nos
agradarmos de Deus.
Quando honramos a Deus, ele nos honra. Quando
buscamos a Deus, ele satisfaz o nosso coração. Quanto
mais glorificamos a Deus, mais deleite ele tem em nós e
mais prazer nós temos nele. Desejar que Deus satisfaça
os desejos do nosso coração sem nos agradarmos dele é
inverter o processo e laborar em erro. Deus, e não nós, é o
centro de todas as coisas.

“

Grandioso Deus, sei que de ti vem o meu socorro.
Não há a quem eu possa recorrer, senão a ti somente, meu Pai!
Restaura, pois, a minha sorte para a tua glória. Em nome de Jesus.
Amém.

DEVOCIONAL NO LAR:

Uma família que ora e estuda a Palavra de Deus
diariamente é fortalecida para enfrentar as dificuldades e
vencer os embates da vida. Domingo: Salmo 142.7;
Segunda: Provérbios 3.16; Terça: Salmo 13.1,2; Quarta:
Jó 27.1,2; Quinta: Salmo 32.4; Sexta: Hebreus 13.5b;
Sábado: Romanos 8.31-34.

ORAÇÃO:
Conclamamos a igreja a interceder em favor dos nossos
irmãos e amigos. Saúde/recuperação: Adilson Junior,
irmã Ruth Barcelos, Rev. Gerides, a cunhada da Neide,
Hélen (esposa do Winteberg/Congregação), Creuza (mãe
da Márcia), Manoel (esposo da Ângela) e Zélia (irmã da
Ângela). Devemos orar pelo Nicolas (Filho da Daniele
Rodrigues), Darcy e Antero, Eudêmia, Sr. Jonas (pai da
Maninha), pela Dª. Isabel e irmã Creuza Alves, Ana
Moreira e Ana Beatriz, irmã Lígia Ramos e família.
Devemos clamar a Deus pela saúde do Pr. Silvério e sua
esposa Élida. Pela conversão da Graça (mãe de Flávia),
Daniele Casula e família, Gláucia e família. Pela
conversão dos pais e familiares da Beth e pelos jovens da
Igreja. Famílias: Famílias desabrigadas pelas chuvas,
Leuda e família (pela vida do seu filho, Flávio). Vera e
Heitor; Ane e Vilke; Renata Brisa e família; Chico e
família; Carminha e família; Policiana e Sr. Moacir, Olga e
família, Stella (filha de Rômulo e Guta), Dc. Erci, e família,
Missionária Raquel e família, Geraldo, Valdeci e Douglas.
Missionários: Otimar e Ana Néria, Lucimar, Rev. Geraldo,
Pb. Renato Belzoff, Nilza Nonato, pelos missionários na
Amazônia. Devemos orar também pela APADD.

CONGREGAÇÃO EM MORADA:
Atividades da Congregação:
Reunião de Oração: Toda 2ª quarta-feira do mês - reunião
de oração da SAF, a partir das 19h30min. Visita ao asilo:
Todo 1º domingo do mês. Colabore trazendo produtos de
limpeza, higiene pessoal ou fraudas geriátricas.

Atividades semanais:
Domingo: 09:00h - Escola Dominical e 19h - Culto
Quinta-feira: 19:30h - Oração e Estudo Doutrinário.

Motivos de oração:
Não deixe de orar pelo Rev. Gerides e sua família. Além
disso, devemos orar também, pela aquisição do nosso
lote.

Estudos no livro de Apocalipse
O último livro da Bíblia é um dos mais temidos. Não
obstante, neste último livro, Deus nos permite ver algo
de Cristo e da igreja no céu e na terra – e o que vemos é
deveras maravilhoso. Em março, o Pastor Jocarli iniciará
uma série de estudos expositivos no livro de Apocalipse.
Venha estudar a Bíblia conosco.

CURSO DE VERÃO/2014
Todos os domingos de janeiro e fevereiro, a partir das 9h.

Queremos ser uma Igreja acolhedora, discipuladora e missionária, formada por pessoas que amam a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmas.

