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Supremo Concílio da IPB (2018, Doc. 121, #4): 
 

“Reconhecer que os pequenos grupos são instrumentos legítimos para o crescimento 
espiritual, discipulado, instrução, comunhão e oração por parte dos membros das 

igrejas locais e a sua constituição e o seu funcionamento devem estar submetidos ao 
Conselho em conformidade com os Símbolos de Fé da IPB” 

 
A PIPBVV possui muitos membros. Para promover maior eficácia da assistência 
pastoral e do crescimento espiritual de tantas pessoas, além de tornar mais significativos 
os relacionamentos interpessoais, contamos com o ministério de Pequenos Grupos. 

 
Trata-se de encontros semanais, cuja finalidade é de ensino e aplicação mais direcionada 
da Palavra de Deus, oração, evangelização e integração de relacionamentos na Igreja 
local. Bem orientados, ainda viabilizam melhor preparação de líderes piedosos e 
comprometidos. 

 
Eles se concentram no ensino de temas abrangentes (conhecimento teológico, caráter, 
sentimentos e serviço), na disciplina devocional semanal e nas práticas orientadas. 

 
Incentivamos a sua participação em um deles, no qual terá oportunidade de estudar e 
interagir com o ensino bíblico, esclarecer dúvidas, partilhar necessidades, orar e ser 
apoiado pelas orações dos outros, ser estimulado na santificação e cultivar bons 
relacionamentos. 

 
Cada grupo se reúne semanalmente, em local e horário fixos, possui uma média de 15 
integrantes e uma pessoa ou casal responsável por sua condução. 

 
Este ministério na PIPBVV não tem qualquer relação doutrinária ou organizacional com 
Igrejas em Células, Igrejas Apostólicas, G12, MDA ou similares. 

 
Entre em contato com o responsável pelo Pequeno Grupo mais próximo da sua casa ou o 
que corresponde ao seu maior interesse. 

 
Para mais informações, entre em contato com a Secretaria da PIPBVV: (27) 3329-
0671ou pelo e-mail: contato@pipbvv.org.br 

 
Confira a lista a seguir. 
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GRUPOS MISTOS (casais, adultos, jovens e adolescentes) 
 
Responsáveis: Diácono Jediel Ferreira Paulo e Denize Cristina Alves 
Dia da semana: Terça-feira, às 20:00  
Endereço: Rua. Itaparica nº 101; Jóquei de Itaparica – Vila Velha  
Contato: 99614- 8635 
 
Responsáveis: Pb. Lander Fontes de Paula 
Dia da semana: Terça-feira, às 20:00  
Endereço: Rua. Dr. João Carlos de Souza – Ap. 1103 – Ed. Linhares - Vitória  
Contato: 98809- 6059 
 
Responsáveis: Ronaldo Robson Pereira – Maria da Penha Carvalho 
Dia da semana: Terça-feira, às 20:00  
Endereço: Rua. Travessa Antonio Ataíde nº 130 – Prainha – Vila Velha  
Contato: 99575-6680  
 
Responsáveis: Vinicius França Paulo e Micaela Acco França - Adolescentes 
Dia da semana: Terça-feira, às 20:00  
Endereço: Rua. Da Saúde nº 435 – Aribiri – Vila Velha  
Contato: 99616-1225  
 
Responsáveis: Fernando de Almeida Raasch e Debora Cristina O. Lopes – Jovens  
Dia da semana: Terça-feira, às 20:00  
Endereço: Rua. Anésio Alvarenga nº 50 – Ed. Piatã – Ap. 302 -Vila Velha  
Contato: 99589-0081 

 
 
 

ESTUDOS BÍBLICOS EXPOSITIVOS NO TEMPLO DA 
PIPBVV (Culto de Ensino) 

Toda quinta-feira, das 20h às 21h 
 


