
Roteiro da Semana

    HOJE À TARDE

Sociedade de Homens Batistas

Culto Matutino
De 06h as 07h

DOMINGO: 

Culto Doutrinário - 08h30h às 09h50     EBD - 10h00 às 11:00h.

Culto Evangelístico - 19:00h às 20:45h.

QUARTA-FEIRA:
Culto de Oração - 19:30h às 21:00h.
MULHERES CRISTÃS EM MISSÃO: 
Terças-feiras - Das 19h30 às 21h Salão de Eventos
SOCIEDADE DE HOMENS BATISTAS:
Domingos - 14h30 às 16h
Terças-feiras - Das 19h30 às 21h30

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Maria José / Pr.Luis

Dc.Benício / Aristeu

Penha / Carlos Marques

Liliane / Dc.Adair

Dsa.Maria da Luz / Pr.Sérgio 

 Uma Igreja Centenária servindo ao Deus Eterno 

Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (79) 9 8807-8880 / (79) 3259-4770

Informativo Semanal - Ano XXXVIII - Nº 52- 1º de OUTUBRO de 2017

Praça Diogo de Braga, 195 - Vitória de Santo Antão - PE

Bairro: Matriz - CEP:55602-065 Tele-Fax: 3523-1023

www.pibvpe.org                  Primeira Igreja Batista de Vitória - PE

Pastor Titular: Antonio Sérgio de Araújo Costa - Th.D (prasergiocosta@yahoo.com.br)

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

Pastor Fundador: Pr.João Borges da Rocha (Em 6 de janeiro de 1918)

REUNIÃO ADMINISTRATIVA - Dir.Antonio Sabino

SEGUNDA-FEIRA

JUVENTUDE -  VISITAÇÃO

TERÇA-FEIRA -À NOITE

Mulheres Cristãs em Missão

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 

(Logo após ensaio para o aniversário)

Sociedade de Homens Batistas

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

Dir.        Mens:Valdir Santana   Pr.Antonio Sérgio

Louvor: Arlan / Dsa.Solange

SÁBADO - ENSAIOS

À NOITE - 19º Aniversário da MCM da 
Igreja Batista em Bela Vista Pr.Sérgio Mens. 

Próximo Domingo 
MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Manoel Alves       Mens. Pr.Antonio Sérgio

NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Humberto Siqueira   Mens. Pr.Antonio Sérgio

PIANO: Benilda   REGENTE: Miriam Jair

LOUVOR: Manhã: Ivânia e Helena

                  Noite: Fabrício e Sheila / Lucyellen e Ezequiel

OFERTÓRIO: Dsa.Maria Lopes / Dsa.Helena Chaves

      Dc.Severino Chalega / Dc.Carlos Cunha

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Benício da Luz / Dc.Joselias

RECEPCIONISTAS:  Rocha e Zezé

BERÇÁRIO: (0 a 2 anos)Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela  

Manhã - Itaquatiara, Bruna  - Benilda, Dena: SALA 1 SALA 2    

Noite:  - Grazziela, Amina  -Edijanete, ValquíriaSALA 1 SALA 2    

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Crescendo - 3 e 4 anos - Benilda / Evanilma

Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro / Nalva / Ivanete

Vivendo - 7 a 11 anos - Sheila / Ivaneide

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe: Mens:  Abna/ July/ Neto/ Gabriel      Lucy

P R I M E I R A   I G R E J A   B A T I S T A

MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO e ASS.EXTRAORDINÁRIA

Dir.  Magno Alves        Mens. Pr.Antonio Sérgio

NOITE - BATISMOS E CEIA DO SENHOR

Dir. Carlos Marques       Mens. Pr.Antonio Sérgio

PIANO: Benilda   REGENTE: Luzinete

LOUVOR: Manhã: Mariângela / Ariana

                  Noite: Coral / Ana Vital / Grupo Águios

OFERTÓRIO: Dsa.Solange Ferreira / Dsa.Elieser Félix

      Dc.José Vicente / Dc.Severino Chalega

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Benício da Luz / Dc.Joselias

RECEPCIONISTAS:  Carminha / Gedísia

BERÇÁRIO: (0 a 2 anos)Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela  

Manhã - Ana Nelo, Aline  - Benilda, Evanilma: SALA 1 SALA 2    

Noite:  - Isabelle, Lúcia  -Lurdinha, IvâniaSALA 1 SALA 2    

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Crescendo - 3 e 4 anos - Benilda / Evanilma

Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro / Nalva / Ivanete

Vivendo - 7 a 11 anos - Sheila / Ivaneide

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe: Mens:  Júlia, Cláudia, Felipe, Mateus    Liliane

JUVENTUDE EM ADORAÇÃO - 18:00h às 18:50h.

A FÉ QUE PERMANECE!
"Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três;

porém o maior destes é o amor" (1 Coríntios 13.13).

   “Nada há de permanente, a não ser a mudança”. [Heráclito]. O losofo grego (pré-socrático), pontua a 
transitoriedade das nossas construções sócio culturais. Contudo, para os cristãos, algumas coisas ou realidades são 
permanentes, pois devem ser construídas dia a dia, até que venha Jesus Cristo, o Senhor. Neste sentido, seguimos 
São Paulo: “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor” (1 
Coríntios 13:13). Estas três virtudes basilares da vida cristã aparecem juntas várias vezes no Novo Testamento, pois 
descrevem e apontam para atitudes fundamentais na vida cristã. Elas também balizam a teologia paulina, ou seja, 
como o grande apóstolo aos gentios percebe o sentido da vida em Jesus Cristo, especialmente o sentido do viver 
cristão no mundo. Assim, o autor da carta aos Hebreus declara: “A fé é o rme fundamento...” (11.1); e, “sem fé é 
impossível agradar a Deus” (11.6). Pela fé que provém de Deus nosso pai - através do seu Espírito Santo -, temos 
esperança. São Paulo preleciona: "... a m de lançar mão da esperança proposta; a qual temos por ancora da alma, 
segura e rme ..." (Hb 6. 18, 19). Logo, estamos rmados em Cristo Jesus, âncora, autor e consumador da nossa na fé 
(Hb 11.3). Pela fé servirmos a Deus e ao nosso semelhante, pois somente pela fé é possível agradar a Deus. Na carta 
aos Colossenses, a ênfase de Paulo é posta na fé que se traduz em serviço sacerdotal, ou seja, em amor aos irmãos em 
Cristo (Col 1.4,5).

Destarte, amados irmãos agradamos a Deus vivendo e servindo pela fé. O sentido da fé que Deus espera encontrar 
em nossas vidas, decorre da presença de seu amor derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Aos 
Tessalonicenses, Paulo acentua o que Deus espera dos seus lhos: “Recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da 
operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da rmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo” 
(1.3). Assim, as três virtudes – fé, esperança e amor -, se correlacionam e interagem entre si. Trata-se, desse modo, da 
manifestação do amor de Deus em termos práticos, pois a fé fortalece a esperança; e, sobretudo, a fé e a esperança 
traduzem o real sentido do amor de Deus, do amor a Deus e ao nosso semelhante. Portanto, o cristão deve exercitar-
se na fé, na esperança e no amor. Em relação a Fé, a ênfase, conforme Denis Allan é posta no seguinte: (1) A fé precisa 
ser ativa. Paulo elogia os tessalonicenses pela operosidade da fé. A fé que agrada a Deus é muito mais do que apenas 
pensamentos ou aceitação mental do testemunho das Escrituras. A fé verdadeira opera (realiza): “... a fé sem obras é 
morta” (Tiago 2:26); (2) O amor precisa ser sacricial. É mais do que um sentimento. O amor exige abnegação, 
colocando outros acima dos nossos próprios interesses (Romanos 12:9-10,16); e, nalmente, (3) A esperança 
precisa ser rme. Se vacilarmos na conança em Deus, não conseguiremos resistir nas horas de provações e 
tentações. “Guardemos rme a conssão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é el” (Hb 10:23).

A nossa geração precisa não apenas crer, mas pela fé, por em prática a verdadeira fé, pois é o que Deus espera dos 
seus lhos. A Fé e a esperança – entregue por Deus aos santos -, se equivalem e se completam de tal maneira, que às 
vezes quase se confundem. E, por isso Pedro exorta: "Estai sempre prontos a responder para vossa defesa a todo 
aquele que vos pedir a razão da vossa esperança" (1 Pd 3.15). Portanto, dar razão da própria esperança signica, 
neste contexto especico, lutar pela fé e defender a própria fé. A âncora é um belo símbolo da fé e da esperança 
cristãs. É o que Judas acentua 1.3 b: “exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos” (Judas 1:3). Os 
que desejam realizar uma obra que permaneça por toda eternidade devem conar em Deus. A fé que permanece para 
sempre é a que procede de Deus, sendo posta a serviço do reino de Deus e de sua igreja.

Amados irmãos que benção é viver e servir pela fé, pois isto exalta, honra e glorica a Deus. Quando penso na fé que 
glorica a Deus, lembro da galeria dos homens e mulheres que viveram e morreram pela fé (Hebreus 11.1 ss). Suas 
vidas de amor e sacrifício pelo reino e igreja do são uma inspiração permanente para os cristãos destes tempos 
difíceis. Jonh Gill, disse, com razão: “A fé é a graça pela qual um homem vê a Cristo, vai até ele, se vale dele, recebe-o, 
depende dele e vive por meio dele”. Que possamos viver pela fé hoje e sempre, esperando a vinda gloriosa do Senhor 
Jesus, “autor e consumador da fé” (Hb 11.3) e, que nos redimiu da perdição (Efésios 1-8), trazendo-nos da morte para 
a vida abundante. Amem.

Pr.  Antonio Sérgio

Hoje



Noite - Culto EvangelísticoManhã - Culto Doutrinário

Segunda - Dia 2

José Anderson Lins Lopes........................9 8403-5885

Dc.Adair Nelo Pereira..............................9 9323-5218

Terça - Dia 3

Severina Maria dos Santos Almeida........9 8557-3545

Sexta - Dia 6

Jorge Luiz Silveira Corrêa.......................9 9827-7125

Sábado - Dia 7

Valquíria Dutra da Silva Alves.................9 8730-7300

Maria Eduarda dos Santos Nascimento...9 8437-9773

Dsa.Maria Emília dos Santos..................9 8715-8864

Feliz Aniversário!

Reconhecimento
No dia 30 de setembro (ontem), comemora-se o dia da 

secretária; e, nós que fazemos a PIBV, agradecemos a 

Deus pela vida da nossa amada secretária, a querida irmã 

Marta que há mais de uma década, presta serviços 

relevantes na casa do Senhor com esmero e dedicação. 

Rogamos ao Senhor, que ricas bênçãos continuem sendo 

concedidas em sua vida.  Para sua meditação Atos 20:24

Liliane (Educadora Religiosa)

Prelúdio...........................................................Piano

Oração Invocatória......................Pr.Antonio Sérgio

Louvor Congregacional......................Hino 380 CC

‘‘Amor’’

Louvor...............................................Ivânia Urbano

§Leitura Bíblica ..............................Romanos 6:1-4 

DIR.  Que diremos pois? Permaneceremos no 

pecado, para que a graça abunde?

CONG. De modo nenhum. Nós, que estamos 

mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?

DIR. Ou não sabeis que todos quantos fomos 

batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua 

morte?

TODOS. De sorte que fomos sepultados com ele 

pelo batismo na morte; para que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, 

assim andemos nós também em novidade de vida.

Oração de Intercessão

þ MOMENTO MISSIONÁRIO

TEMA: Jesus: Transformação e Vida
DIVISA: ‘‘Porque a graça de Deus se manifestou 
salvadora a todos os homens’’ Tito 2:11
HINO OFICIAL: ENTRE O ANTES E O DEPOIS

Louvor.................................................Helena Maria

§Mensagem..............................Pr.Antonio Sérgio 

‘‘  A SEGUNDA ORDENANÇA BATISMO:

DO SENHOR JESUS’’ (MATEUS 28.19,20)

Consagração de Dízimos e Ofertas.....Hino 329 CC

‘‘Conta as bênçãos’’

§ Abertura da Escola Bíblica Dominical

Bênção Araônica e Apostólica

Poslúdio...........................................................Piano

Chamada a Adoração........................Equipe de Louvor

Oração Invocatória......................Pr.Antonio Sérgio

Louvor Congregacional............................Hino 375 CC

€€Consagração do Culto Infantil€€

Louvor...............................................Fabrício e Sheila

§Leitura Bíblica

DIR.   “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das 

coisas que não vemos.” (Hebreus 11:1)

“Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos.” (2 Coríntios 5:7)

CONG. “O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a 

vitória que vence o mundo: a nossa fé.” (1 João 5:4)

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima 

precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o 

buscam.” (Hebreus 11:6)

DIR. “Ele respondeu: ‘Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu 

asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de 

mostarda, poderão dizer a este monte: ‘Vá daqui para lá’, e ele 

irá. Nada será impossível para vocês.'” (Mateus 17:20)

“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de 

vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie.” 
(Efésios 2:8-9)

TODOS. “Ele respondeu: ‘Se vocês tiverem fé do tamanho de 

uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: 

‘Arranque-se e plante-se no mar’, e ela lhes obedecerá'” (Lucas: 

17.6)

“Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a 

mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.” (Romanos 

10:17)

DIR.“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.” 
(2 Timóteo 4:7)

“Fui crucicado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas 

Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela 

fé no lho de Deus, que me amou e se entregou por mim.” (Gál. 2:20)

Oração de Intercessão

Momento de Consagração e Dedicação
(Dízimos e Ofertas Hino 304 CC)

Louvor..........................................Lucyellen e Ezequiel

§Mensagem..................................Pr.Antonio Sérgio

‘‘CONVICÇÕES DE FÉ INABALÁVEIS’’

 (1 João 5.18-20)

Bênção Araônica e Apostólica

Poslúdio...............................................................Piano

Por ocasião do encerramento do XXV Encontro de 
Casais com Cristo (ECC), os seguintes encontristas 
fizeram sua decisão: Elisângela Jésida da Silva 
Cunha e Vanderson Santos da Silva.

Sejam bem-vindos à família de Deus!

Agradecemos ao irmão Geraldinho que nos ajudou 

disponibilizando um Munk (guindaste) para 

colocação da caixa d'agua da casa pastoral. 

 

Informativos

REUNIÕES

Nosso Pesar
Expressamos nossos sentimentos às irmãs Susana, 

Hosana e à toda família Santos, nesse momento de pesar 

pelo falecimento de seu irmão Antonio Marcos dos 

Santos (65 anos) ocorrido na última 2ª feira.

‘‘O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o

 nome do Senhor’’ (Jo 1:21)  

Bodas
Estão comemorando suas Bodas os casais:

HOJE - Danilo e Bruna estarão completando suas Bodas 

de Perfume (6 anos de união);

AMANHÃ (2)- Lopes e Íris completarão suas Bodas de 

Coral (35 anos de matrimônio);

=> Joselita e Geovane completarão suas Bodas de Cristal 

(15 anos de casados).  

‘‘Que Deus continue abençoando estes lares’’ Agradecimento

HOJE às 10h00 e SEXTA (dia 06), às 19h00, nos 
reuniremos para dirimirmos possíveis dúvidas e 
discutirmos alguns temas alusivos ao batismo.

No próximo domingo à noite, celebraremos os 
batismos, convidem seus amigos e familiares.

Pr.Antonio Sérgio

Hoje à 14h30 =>Com os coordenadores, Pastor e 

EDG do ECC no SALÃO DE EVENTOS;

=> Próxima 5ª feira - CORPO DIACIONAL com o 
pastor no gabinete pastoral às 19h30.  

Batizandos

Decisão por Cristo

VISITAÇÃO - 
Amanhã à noite será na casa da 
Jovem Nataly Kássia. (Rua 5, nº 165 
- Alto Bela Vista). 

Visitante, seja sempre 
bem-vindo à nossa Igreja!

Jesus ama você e nós
também!

INFORMAÇÕES SOBRE O PASSEIO: A comemoração 

alusiva ao Dia das Crianças, acontecerá no Sitio Samburá 

(Rua do Borges /Após o Salão de Lito), que tem piscina; 

e,  por isso, as crianças pequenas devem estar 

acompanhadas dos pais ou responsáveis. A taxa por 

criança será de R$ 10,00. Acompanhantes, não pagam! 

Importante: Este evento será realizado para crianças até 

11 anos. Inscrições e maiores informações com Ana Nelo. 

Calendário de Outubro
=> Aniversário da MCM da Igreja Batista em 

Bela Vista. Mensageiro: Pr.Sérgio;

=> Dia das Crianças;

=> Passeio em comemoração do Dia das 

Crianças;

=> Culto da Família;

=> Culto de Ação de Graças pelo aniversário de 

Benício e Benilda Luz

=> Culto de Ação de Graças na residência de 

Manoel Alves e Maria Lopes. 

Dia 7

Dia 12

Dia 21

Dia 22

Dia 27

Dia 28 

CONFERÊNCIAS 
O Dc. Adair, juntamente com alguns líderes da juventude, 

participarão das Conferências Nuvem da Igreja Batista do 

Bessa em João Pessoa,  que acontecerá no próximo nal de 

semana, dias 6 a 8. Oremos por estes amados e evento!
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