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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

01/03 - Juracy Cardoso da Costa
06/03 - Thiago Scardini Marques
07/03 - Ligia de Carvalho Ramos

Conselho da Igreja

Rev. Gerides Diogo da Silva
98883 4434 (Oi)
99691 7798 (Vivo)
pastorgerides@gmail.com
PRESBÍTEROS:
André Luiz D. S. Capezzuto
3323-2110 / 99979-1151
José Celso Francisco
3225-9283 / 99965-8722
Márcio Almeida Cypriano
3243-7962 / 99933-6719
Rafael Pina de Souza Freire
99963-7667

ESCALA LOUVOR
16/02

Sede

Vocal

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

Instrumental
Projeção

Ingryd

Sonoplastia

Cefas

Sede

Vocal

Paulinho, Luciana,
Silvia e Sílvia
Dani Rodrigues
Josmar/Thiago/Helbert
e Andre

Projeção

Amanda

Sonoplastia

Liziane

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

LITURGIA:

23/02

Instrumental

Congregação

13/10/2013

RELATÓRIO:

Samira Rangel
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Aus.

Visit.

Berçário

08

01

07

00

01

01

13%

Cordeirinhos

07

00

07

00

00

00

0%

Despenseiros

12

06

06

00

06

04

50%
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Adolescentes
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Mocidade
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Adultos
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Professores
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Novos Membros1
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50%
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48%

Novos Membros2

13
06
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09
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TOTAL:

166

87

78

01

88

44

52%

Classe

Wesley Scherrer L. Goulart
3314-9958 / 99956-6772

Congregação

Total Bíblia

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%

ADORAÇÃO AO SENHOR
- Prelúdio
- Leitura Bíblica: Salmo 21
- Hino nº 49 - “ Sempre vencendo”
- Oração de Louvor e Adoração
CONFISSÃO DE PECADOS A DEUS
- Leitura Bíblica: Lamentações 3.22-26
- 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 Arildo
- 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

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

“ Esquentando os bancos da Igreja?”
Dês de a infância, venho ouvindo – com
certeza, carregada de boas intenções –, e em
vários tons, ora como incentivo à ação, ora
soando como reprimenda a frase título deste
escrito. Falo por mim: Nunca consegui
verdadeiramente me livrar da carapuça. Tenho a
mais clara consciência de que não estou dando o
melhor de mim no servir ao Reino. Há dias em que
envergonhado busco de imediato consolo no Colo
dO Senhor e, numa oração “flecha”: – Senhor tem
misericórdia de mim –, tranquilizado então, volto a
atenção para o púlpito sem culpa, e tento fazer do
poder daquelas palavras, uma mola que me possa
impulsionar na direção certa e certamente desejada
por quem falou comigo.
- Por que estou tratando desse tema?
- Primeiro porque a nossa igreja está pegando
fogo! Tenho pouco mais de três anos de convívio
com os irmãos, e as ações e serviços da Igreja têm
vindo sempre num crescente, não ouso explicitar,
pois são muitos e relevante às obras que temos
empreitado com sucesso.
- Segundo, porque apesar do ótimo ar
refrigerado que possuímos cada dia Deus tem
trazido mais e mais pessoas para conosco
“esquentarmos” os bancos que parecem encolher,
fazendo os diáconos, estando ou não de plantão,
se revezar para acomodar os tantos e, enquanto
não assumimos de fato o terreno que adquirimos,
eles – os diáconos nossos mestres de cerimônia –,
têm de se “virar” e com cadeiras extras, às vezes
fazem o corredor e laterais da igreja ficar mais
estreito.
- Terceiro, para justificar os apelos para que
cada irmão seja um obreiro operantes. Seja lá como
for, preparem-se para ouvir ainda mais frases de
incentivo a ação. Os irmãos sabem que não por
acaso, nos últimos meses nunca se falou tanto em
darmos frutos. Frutos do Espírito. Participamos nos
dois primeiros meses do ano do curso de verão “a

vida frutífera”, tivemos varias pastorais dos
nossos boletins tratando do assunto. E na quarta
feira 19/02, o Presbítero Rafael Pina, como que
aplainando o caminho para o dia 23/2, término do
curso de verão, trouxe para nossa meditação “A Fé
e as Obras! Inspirou-se em Tg 2.8 e Ef 2.8-9. Digase de passagem, não nos surpreendeu, como
sempre ficou o desejo de “Queria mais um pouco”.
- Quarto e último, para encorajar aos idosos e
idosas que muitas vezes têm até mesmo,
dificuldade de estarem presentes aos nossos
trabalhos, para lembrar que somos um. Cada novo
convertido que se unir a nós, mesmo que trazido
pelo trabalho específico de alguém em particular,
dele se dará crédito à Igreja. Lembro-me do
capítulo 30 de 1Samuel: Onde narra que Davi e
seus seiscentos homens que ao chegarem às
margens do rio Besor para perseguirem os
Amalequitas, que havia saqueado a cidade de
Ziclaque e levado suas mulheres e filhos. Davi
partiu somente com quatrocentos homens porque
duzentos deles de cansados que estavam, ficaram
da quem do rio. Depois, no retorno vitorioso dos
que combateram, e, a despeito da resistência de
alguns combatentes, Davi generosamente
reconhecendo-os igualmente valorosos soldados
que naquele dia não puderam combater, dividiu
igualmente os despojos.
Entendo existirem obras que facilmente são
reconhecidas como do fruto do Espírito, existem
outras tantas, que o próprio espírito testificando
conosco e para o nosso próprio bem as mantém em
secreto (Mt 6.4, 6, 18). Caso você não tenha
estado conosco, em todos os estudos, não tem
problema, as referencias estão aí, as pastorais aos
Domingos pela manhã são escritos para seu
proveito, e os estudos do “curso de verão” e das
quartas-feiras e tantos outros, o Pastor Jocarli tem
disponibilizado no nosso site. Mãos à obra.

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:

Igreja Presbiteriana em Tabuazeiro

CADA DIA:

Ceia do Senhor
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.
Marcio. Em Tabuazeiro, o pregador será o Pb. André.
Prepare o seu coração e sua vida para ouvir a exposição
da Palavra do Senhor.

O Dízimo faz parte da adoração
Deus não precisa do nosso dinheiro para manter Sua
obra. Nem a igreja deixará de existir, se alguns membros
forem infiéis no dízimo, porque nosso Deus tem todo
poder para multiplicar pães e peixes (Mc 6.41). 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). Deus diz: “Provai-me nisto...”
(Malaquias 3.10). Você aceita este desafio?

AVISOS:
Classe de Novos Membros
No próximo mês, dia 09/03, por ocasião da Escola
Dominical, daremos início a nossa Classe de Novos
Membros. Se você tem freqüentado a nossa Igreja, venha
fazer parte da família Presbiteriana em Tabuazeiro. O
curso durará, aproximadamente, três meses. Para
maiores informações, procure o Pastor Jocarli ou o Pb.
Wésley.

Em virtude das férias do Pastor Jocarli, a Ceia do Senhor
será ministrada no terceiro Domingo, dia 16/03.
Participar da Ceia do Senhor é um grande privilégio.
Prepare-se para esse momento tão sublime.

ALVORECER
(por David H. Roper, Êxodo 3.1-3).
Houve um magnífico nascer do sol esta manhã, mas
eu estava ocupado demais para aproveitá-lo. Dei as
costas e me preocupei com outras coisas. Alguns
momentos atrás, pensei sobre esse alvorecer e percebi
ter perdido uma oportunidade de adorar nesta manhã.
Em meio à correria e ao estresse dos nossos dias, há
exemplos de beleza em toda a nossa volta, vislumbres da
bondade divina que surgem aqui e ali ao longo do
caminho. Estes são os lugares do universo onde o céu
está se rompendo — basta querermos parar e refletir
sobre o amor de Deus por nós.
E se Moisés só tivesse dado uma olhada fugaz na
sarça que ardia, mas “…não se consumia”? (Êxodo 3:2).
E se ele a tivesse ignorado e se apressado em fazer outras
coisas? (Ele tinha as ovelhas para cuidar, você sabe, e era
um importante trabalho a fazer.) Ele teria perdido um
encontro épico, transformador de vida, com o Deus vivo
(vv.4-12).
Na vida, às vezes temos de nos apressar. Mas, no
geral, ela deve ser menos “apressar-se” e mais
“perceber”. A vida é o presente. A vida é estar
consciente; é ver o amor de Deus irromper. É ver o
milagre de algo como o nascer do sol. Algo transitório,
porém símbolo da eternidade que nos espera.

Taxa per capta das Sociedades
A taxa per capita deve ser encarada como oferta de amor,
nunca como uma tarifa imposta. Assim, conclamamos a
todos os sócios a contribuírem com suas respectivas
sociedades.

Projeto Fazendo Música
O Fazendo Música está retornando suas atividades às
segundas-feiras. Interessados em estudar violão,
teclado, flauta doce, flauta transversal, violino e bateria,
devem procurar o diretor de música Josmar Moisés ou
Flávia, às segundas-feiras, na igreja.

Oferta Missionária
V a m o s
c o o p e r a r
financeiramente com a obra
missionária. Nosso alvo: R$
1.000,00. Nosso desejo é enviar
uma oferta para a missionária
Lucimar (Guiné-Bissau) e o Rev.
Geraldo (Bolívia). 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:

“

Deus Eterno, louvado seja o teu nome! Louvamos-te hoje por tua imensa bondade
e misericórdia. Louvamos-te pela maneira graciosa como nos tem tratado.
Reconhecemos tua grandeza e teu amor manifesto na criação.
Em nome de Jesus. Amém.

Liturgia/Hoje

Angela Casula

Reunião de Oração

Flávia Gardioli

O Projeto Viver Melhor retomará suas atividades no
próximo dia 11/03. No primeiro semestre haverá os
seguintes cursos: 1. Memorização; 2. Corte e costura;
3. Macramê; 4. Fuxico; 5. Patch Work; 6. Música; 7.
Tricô; 8. Molde vazado. Para maiores informações e
inscrições, procure as irmãs: Ângela, Vera, Flávia, Dulce
ou Jane. Participe!

Estudo Quarta-feira

Pb. Wésley

Reunião de Oração - Março
Segunda, dia 03/03

Flávia Gardioli

Segunda, dia 10/03

Pastor

Segunda, dia 17/03

Pb. André

Segunda, dia 24/03

Pb. Wésley

Conclamamos a igreja a interceder em favor dos nossos
irmãos e amigos. Saúde/recuperação: Dc. Sérgio,
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. 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: 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,
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.

Pastor Gerides e Família

Escalas

Viver Melhor

ORAÇÃO:

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: Salmos 119.14;
Segunda: Romanos 5.1; Terça: 1Pedro 2.9; Quarta:
Hebreus 13.5; Quinta: Mateus 11.27-28; Sexta: Isaías
55.6; Sábado: Salmos 33.12.

Não deixe de orar pelo Pastor Gerides e
sua família. A recuperação do Pastor
vai muito bem, todavia, ainda é
necessário repouso. Logo, muito em
breve, o Pastor assumirá o púlpito em
Morada de Laranjeiras.

Estudos no livro de Apocalipse
Em março, iniciaremos uma série de estudos expositivos
no livro de Apocalipse. Venha estudar a Bíblia conosco.
Todas as quintas-feiras, às 19h30min.

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.

