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IPB
BERÇÁRIO E CULTO

DEPART. INFANTIL

Janeiro

Janeiro
Dia

Berçário
Professor e Auxiliar

Culto Infantil
Professor

03

Culto no lote

Eunice
Culto
no lote

Danielle
Leonardo

10

Liziane / Apoio: Anna Paula
Lição: Perdão

Eunice e Hosana (3 a 6 anos)
Anna
Júlia
(7 a 9 anos)
Inês

Thiago
Danielle

17

Liziane / Apoio: Kézia
Lição: Perdão

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

24

Anna Paula / Apoio: Érica
Lição: Obediência

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

Dia

Cordeirinhos

Despenseiros

Juniores

01

Assembléia

Assembléia

Luciana
Assembléia

08

Delciane
Jéssica

Inês

15

Zelaine
Ingryd

Anna Julia

22

Jéssica
Amanda

Luciana
Paulinho

Inês

ANIVERSARIANTES:

ESCALA DIÁCONOS

23/01 - Darcy Conceição da Silva
25/01 - José Afonso de Souza
28/01 - Maria Délcia Alves Francisco
29/01 - Daniele Rodrigues Ayolphi
29/01 - Thais Alexandre de Almeida
Congregação em Morada de Laranjeiras

ESCALA LOUVOR
Sede

19/01

23/01 - Thiago Rocha Laeber
Congregação

Flávia,
Silvia,
Julio Sílvia
Nunes
Paulinho,
Luciana,

Vocal
Instrumental

Flávio/Emanuel/Márcio
e Wesley

Projeção

Ingryd

Sonoplastia

Jéssica

LITURGIA:
Sede

26/01

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

Congregação

Paulinho,
Luciana,
Sílvia
Sílvia,
Dani
Rodrigues,
Julio Nunes
Flávio/Helbert/Márcio
e Wesley

Vocal
Instrumental
Projeção

Amanda

Sonoplastia

Liziane

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

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

13
06
06
09
06

TOTAL:

166

87

78

01

88

44

52%

Igreja Presbiteriana em Tabuazeiro
Rua Santos Dumont, 367, Vitória-ES
CNPJ: 02.049.610/0001-05

0%

ADORAÇÃO AO SENHOR
- Prelúdio
- Leitura Bíblica: Salmo 122
- Hino nº 177 - “Firme nas Promessas”
- Oração de Louvor e Adoração
CONFISSÃO DE PECADOS A DEUS
- Leitura Bíblica: Salmo 51.10-12
- 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: Pastor Jocarli
- Oração e tríplice amém
- Poslúdio Instrumental
- Agradecimentos
- Avisos
- Despedidas fraternais

Conselho da Igreja

Presbíteros:
André Luiz D. S. Capezzuto
3323-2110 / 9979-1151
José Celso Francisco
3225-9283 / 9965-8722
Márcio Almeida Cypriano
3243-7962 / 9933-6719
Rafael Pina de Souza Freire
9963-7667
Wesley Scherrer L. Goulart
3314-9958 / 9956-6772

Junta Diaconal
Abner Saturnino Vargas
3026-4217 / 9239-7162
Cil Farnei Pereira
3235-2705 / 9225-9549
Celso Castro
3225-3554
Jorge Rosseto
3345-5717
Leonardo Casula
9941-1166
Leonardo Gardioli Batista
8835-3015
Luciano Barboza
9718-2806
Sérgio Augusto P. Cocchiarelli
3222-5894 / 9973-7034
Vilke Beloti Avelar
8808-5700
Heronim Antônio Marçal
3317-1715
Valdir Luiz de Magalhães
3055-2520

Evangelista
Flávia Gardioli Batista Moreira
3323-6613 / 9924-2131
8852-5920 flavia.gardioli@yahoo.com

Missionários:
Congregação em Morada de Laranjeiras
Av. Copacabana, 767, Serra - ES
Expediente Pastoral:
Segundas e Terças-feiras a partir das 14h.
jocarlijr@hotmail.com

Igreja Presbiteriana do Brasil em Tabuazeiro

Pastor: Rev. Jocarli Junior
3207-8707 / 8825-5493
9742-8452
jocarlijr@hotmail.com

Lucimar Rodrigues - Guiné-Bissau
Rev. Geraldo Batista Neto - Bolívia
Banco do Brasil: Ag. 0635-1
c/c: 7500-0 . Código para depósito:
Missionária Lucimar - R$ 0,57
Rev. Geraldo - 0,31
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www.ipbtabuazeiro.com.br

Passado sim, mas sem lançar âncora!
No culto da noite do domingo dezenove de
janeiro, nossa Igreja esteve quase sem poder
acomodar os membros e também os muitos
convidados. A pregação fluiu clara inteligível
para crentes e não crentes. O pastor Jocarli,
não sei se por motivo do novo corte do cabelo –
para os do passado, “Príncipe Danilo” – , me
pareceu mais jovem. Porém... Ele se entregou:
Todo entusiasmado no final do culto cantarolou
animando um antigo hino, como nem sequer
um dos presentes o acompanhasse,
questionou-os: “Ninguém conhece esse hino”?
Sem a resposta esperada e, buscando socorro
dirigiu-se para um certo irmão sexagenário de
cabelos brancos que respondeu – para o riso de
todos – , “Não é do meu tempo! Ele também riu
gostoso e passou a um outro cântico e, então,
toda a igreja o acompanhou com entusiasmo.
Foi um final soberbo para um culto que com
certeza agradou ao Criador e as criaturas.
Retornei mais tarde para casa, pois os grupos
que se formaram, as conversas, os
cumprimentos e despedidas à porta do templo
se alongaram.
Fora de mim saudosismo! Mais num certo
momento da pregação, uma frase – com a qual,
diga se de passagem, eu concordo plenamente
– , me chamou a atenção: “ Você não deve
lançar âncora no passado” .
Pensei bastante, e me lembrei de como é
triste conviver com pessoas que não usufruem
totalmente das bênçãos do presente, por não
conseguirem desamarrarem-se dos males do
ontem. Para esses, até mesmo o que viveram
de bom, é empecilho para que usufruam com
alegria das bênçãos de hoje. Lembremos do que
Já nos escreveu o salmista: “Agrada-te do
SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu
coração” (Sl 37.4).

Eu, desde muitos anos gosto na Igreja,
especialmente das Escolas Bíblicas dominicais,
tenho grande saudades das estórias na flanela
(a garotada de hoje acostumadas que estão aos
projetores, notebooks, tabletes e smartfones,
quando eu tiver mais espaço explico sobre o
flanelógrafo ta bem?). Voltando a EBD, já vi
muitas mudanças, idas e vindas, cada igreja
fazia de um jeito, ora eu aprovava, ora não
muito, mais sempre lamentei quando
infelizmente vi varias delas abandonarem essa
prática. Mais a saudade acabou... Tenho de
verdade me deliciado com a escola dominical
da nossa Igreja. Ela me fez levantar âncoras.
Perde – e muito – , quem não tem assistido as
suas aberturas. Pois voltei a ver uma das
práticas que por toda minha infância e
juventude aprendi a gostar e que também foi
aos poucos desaparecendo. Não se iniciava
nenhum trabalho sem a oração e a exposição da
Palavra.
Convido a Igreja a prestarem mais atenção
nos nossos Superintendentes. Luciano e Vera,
ambos estão cada dia melhores. Estão fazendo
Teologia como “ gente grande” e têm alegrado
as nossas manhas de Domingo. O Luciano
contagia com sorriso largo e contínuo o tempo
todo em que fala. A Vera também, não
economiza sorrisos, e com um jeitinho misto de
brejeirice e timidez quase infantil e com tiradas
e improvisos sensacionais. Digo outra vez: Tem
perdido – e muito – , quem não chega à igreja
um pouquinho antes das nove.
Quanto aos professores! Bem... Esses serão
outra estória.
Rômulo de Oliveira

AV. COPACABANA, 767, PRÓXIMO AO CERIMONIAL CRISTALIS
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HOJE:

Igreja Presbiteriana em Tabuazeiro

CADA DIA:

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

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

O perigo da infidelidade nos Dízimos
O dinheiro que retemos não permanece conosco. Ele
acaba indo para a oficina mecânica, a farmácia ou
impostos. O profeta Ageu advertiu ao povo sobre o
perigo da infidelidade nos dízimos: “Tendes semeado
muito e recolhido pouco; comeis, mas não chega para
fartar-vos; bebeis, mas não dá para saciar-vos; vestisvos, mas ninguém se aquece; e o que recebe salário,
recebe-o para pô-lo num saquitel furado” (Ag 1.6). Você
tem sido fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas?

Doação de arroz
Hoje, dia 26/01, às 14 horas, vamos entregar mais uma
doação de arroz ao Hospital Evangélico. A IPB Tabuazeiro
e a Congregação em Morada nos último anos têm se
destacado nessa área. Vamos ajudar mais uma vez. Para
maiores informações, procure os irmãos Paulo Mendes
ou Dc. Heronim. Podemos contar com você?

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.

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará” (Sl 23.1)

Dia do Carteiro
Na próxima terça-feira, dia 25/01, às 8 horas, a SAF Sociedade Auxiliadora Feminina visitará os Carteiros na
Av. Leitão da Silva. Haverá um delicioso café, pregação e
louvor. Maiores informações com a irmã Ângela Casula.

Pedido de Oração
“Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo” (Tg
4.16). Pedimos aos irmãos que intercedam pela vida do
jovem Adilson Junior. Ele está internado na UTI do
Hospital Evangélico. A família está aflita e somente Deus
pode mudar esse quadro.

O melhor investimento que
podemos fazer é contribuir
com missões. Quem contribui
com missões faz uma
semeadura com colheita
garantida e de resultados
eternos.

AGENDA:
Escalas
Liturgia/Hoje

Ev. Flávia

Reunião de Oração

Eunice Dias Rocha

Estudo Quarta-feira

Pastor

Reunião de Oração - Janeiro

AVISOS:
Plenária da UMP
Hoje, depois da Escola Dominical, todos os
jovens estão convidados a participarem da
Plenária da UMP - União de Jovens
Presbiterianos. “Alegres na esperança, fortes na
fé, dedicados no amor e unidos no trabalho”.

O PASTOR INCOMPARÁVEL

Segunda, dia 13/01

Elizabete Alves Fenandes

Segunda, dia 20/01

Rômulo de Oliveira

Segunda, dia 27/01

Eunice Dias Rocha

Estudo de Quarta-feira
Já está disponível no site de nossa Igreja o primeiro
estudo do livro de Isaías. Venha estudar a Bíblia conosco,
todas quartas-feiras, às 19h30min. Você pode baixar
todos os estudos e sermões do site, mas não deixe de
comentar. Acesse: http://ipbtabuazeiro.com.br/isaiasestudo-conciso/

O versículo acima é o texto mais conhecido e recitado
da Bíblia. É fonte de consolo para os aflitos e refrigério
para os enlutados. É bálsamo para o cansado e remédio
para os enfermos. Encerra verdades preciosíssimas.
Primeiro, a majestade do pastor. O nosso pastor é o
próprio Deus autoexistente e soberano. O mesmo Deus
que criou o universo, e sustenta todas as coisas, também
pastoreia a nossa alma.
Segundo, a relação pessoal da ovelha com o pastor. O
Senhor não é apenas um pastor, mas é o meu pastor, diz
Davi. A ovelha tem um relacionamento pessoal e íntimo
com o pastor. Jesus é o bom, o grande e o supremo
pastor. Ele deu sua vida por nós, vive para nós e voltará
para nós. Terceiro, o pastor é nosso pleno e suficiente
provedor. Nada nos faltará. Ele nos deu vida, perdão,
salvação, provisão, proteção, companhia e promessas.
Ele está conosco e caminha conosco todos os dias,
em todas as circunstâncias, por todos os lugares. Ele
jamais nos desampara. Jamais nos abandona. Jamais
nos decepciona. Ele não é apenas nosso provedor; é
também nossa melhor provisão. Ele é o nosso pastor, a
nossa paz, a nossa justiça, o nosso companheiro, a nossa
vitória, a nossa recompensa. Nele estamos plenamente
salvos, plenamente seguros e plenamente satisfeitos.

“

ORAÇÃO:
Conclamamos a igreja a interceder em favor dos nossos
irmãos e amigos. Saúde/recuperação: Adilson Junior,
Rev. Gerides, Hélen (esposa do Winteberg), Creuza (mãe
da Márcia), Manoel (esposo da Ângela) e Zélia (irmã da
Ângela). Devemos orar pela irmã Ruth Barcelos, Nicolas
(Filho da Daniela 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.
Otimar e Ana Néria, Lucimar, Rev.
Missionários:
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:

Pai bondoso, já perdi muitas coisas por causa da minha ansiedade.
Porém, quero dar um basta nesse sentimento destrutivo e me lançar
sem reservas em teus braços. Em nome de Jesus. Amém.

SANTIDADE 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: Romanos 10.1-15;
Segunda:
1Pedro 1.13-21; Terça: Tiago 2.14-26;
Quarta: Malaquias 3.6-12; Quinta: Gálatas 5.16-26;
Sexta: Efésios 4:7-16; Sábado: 2Coríntios 9.6-15.

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

Motivos de oração:
Convocamos nossos irmãos da Congregação para
clamarem em favor do Rev. Gerides e sua família. Além
disso, devemos orar também pela aquisição do nosso
lote.

Acesse o nosso site!
Acesse: www.ipbtabuazeiro.com.br Visite-nos e deixe o seu comentário.
Estudos, sermões, artigos, vídeos, fotos
e muito mais. Sua participação é muito
importante.

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.

