
Próximo Domingo - Dia do Pastor 

Roteiro da Semana

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

Culto Matutino
De 06h as 07h

MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO 

Dir. Liliane Maciel       Mens. Dc.Adair Nelo

NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO 

Dir. Sandra Lira          Mens. Dc.Pedro Lira

PIANO: Benilda   REGENTE: Luzinete

LOUVOR: Manhã: Programa Especial Dia do Pastor 

                  Noite: Grupo Águios / Lucyellen e Ezequiel

OFERTÓRIO: Dsa. Maria Lopes / Dsa. Aguilazil Augusta

      Dc. Benício da Luz / Dc.Isaque Pereira

 PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.José Vicente/  Dc.Joselias

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé

BERÇÁRIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

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

Noite: - Stheffany, Lúcia  - Lurdinha, IsabelleSALA 1 SALA 2  

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Crescendo - 2,3,4 anos - Benilda 

Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro e Nalva

Aprendendo - 7 e 8 anos - Ivaneide e Ivanete

Vivendo - 9 a 12 anos - Sheila / Eliane Ferreira

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe:    Mens: Júlia / Carlos Filipe / Matheus Cláudia

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 AÇÃO: 
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     ►

Irandir / Pr.Luis

Léa / Aristeu

Telma /  Carlos Marques

Liliane  / Dc.Adair Nelo

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 35- 04 de JUNHO 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)

u era professor na Faculdade Teológica Batista de S. Paulo, m da década de setenta, prestes a entrar nos Emeus trinta anos. Na capela da Faculdade falou-nos Helena Bagby Harrison, lha do casal Bagby, 
iniciador do trabalho batista entre brasileiros. Bem idosa mesmo. Desde sua gura física até o m de sua 

palavra quei totalmente desnorteado. Ela contou a história de seus pais, como sua mãe morrera, em um vôo, e o 
piloto, que fora seu aluno, retornou com o avião, dizendo que morrera uma princesa a bordo, “a Princesa dos 
Batistas Brasileiros”. Contou ainda outros eventos e eu fui diminuindo de tamanho, enquanto a ouvia. Diante de 
mim estava uma pioneira, lha de pioneiros, cuja vida toda foi em função da evangelização do Brasil. 
Profundamente comovido, fazendo força para não chorar, entreguei-lhe o que tinha na mão, um comentário 
sobre os profetas menores, escrito por Crabtree (eu o usaria para uma citação na aula sobre Obadias), e pedi que 
ela autografasse. Guardo este livro com carinho especial: tem o autógrafo de Helena Bagby Harrison, uma 
gigante da obra missionária. Aquela palavra foi muito signicativa para mim. Eu estava em fase de decisão. 
Continuaria no ministério? Valia a pena insistir em uma atividade pouco rendosa, do ponto de vista material, 
enfrentando ovelhas problemáticas e convivendo com colegas de ministério com os quais não simpatizava, mas 
com quem tinha que trabalhar? Não seria melhor fazer outra coisa na vida? A fala calma e lenta de uma senhora 
idosa cuja vida toda girara em função da evangelização do Brasil me respondeu: SIM, VALIA A PENA! Era uma 
anciã realizada, lha de pais legendários, ela mesma uma legenda. Gente realizada porque envolvida com 
missões. Helena Bagby Harrison me sinalizou que uma vida dedicada à evangelização e missões vale a pena. 

Muitos crentes levam vidas insípidas, são insatisfeitos e sempre buscam algo mais. Alguns pulam de doutrina 
em doutrina, de igreja em igreja, apegam-se a detalhes teológicos e questões eclesiásticas com um vigor 
incomum. Muitas vezes apenas uma tentativa de encontrar sentido para sua vida espiritual. Precisam de uma 
causa, dentro da Causa, para se realizarem. Paixão por evangelização e missões dá sentido à vida espiritual. 
Primeiro, porque é produto de experiência com Deus: “não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e 
ouvido” (At 4.20). Depois porque é produto de paixão pelo evangelho de Jesus. É o desejo de que todos 
experimentem a salvação que há no Filho de Deus. Há gente apaixonada por Tillich, por Barth, por Calvino, 
mais do que pelo Cristo Crucicado: “Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este 
crucicado” (1 Co 2.2). Li a biograa de Bagby quando era moço. Impressionou-me sua paixão pela 
evangelização do Brasil e sua imensa capacidade de trabalho. Ouvindo sua lha, já anciã, dar testemunho da 
vida dos pais, cou-me a certeza: a vida comprometida com o evangelho de Jesus, ocupada com evangelização e 
missões, é uma vida rica, cheia de sentido. Ter coração missionário não faz bem apenas ao mundo sem Cristo, 
que é evangelizado. Faz bem ao próprio crente. Ele se realiza em fazer a vontade de Deus, anunciando o 
evangelho. “São formosos os pés dos que anunciam o evangelho” (Rm 10.15). Não são menos formosos os pés do 
que promovem missões, amam missões, oram por missões, contribuem para missões. São pessoas assim que 
provêm o sustento nanceiro e espiritual dos missionários. Os Bagby gastaram suas vidas pela evangelização do 
Brasil. Felizes os que amam, abençoados os que fazem e os que sustentam missões.
 
No campus do Seminário Teologico Batista do Norte do Brasil (STBNB), estão os restos mortais destes 
pioneiros da evangelização do Brasil Batista. Eles depois de mortos ainda falam! E quanto a nós, amados irmãos 
o que se dirá? Hoje, no culto da noite abriremos a campanha de missões estaduais, cujo tema é: “ERU ME 
IMPORTO COM PERNAMBUCO” (Isaias 41.18 b), nos conclama e desaa para irmos ao ALTO PAJEÚ, no 
sertão da nossa terra. O Alvo de da campanha de missões é de 550 mil reais, a ser levantado até o dia 28 de junho 
do ano em curso. A nossa amada PIB que ama missões, pois a obra do coração de Deus (João 3.16; Rm 5.8), e se 
unirá aos esforços dos batistas de Pernambuco para ultrapassarmos o alvo. Amados Deus conta conosco, pois 
“os campos estão brancos para a ceifa” (João 4.35 b). É de Jesus o apelo: “Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros 
para a sua seara!” (Mt. 9.38; Lc10.2). Que inspirados por exemplos como este dos pioneiros que deixaram seus 
Países, familiares e amigos vieram evangelizar a nossa nação, igualmente, doemos as nossas vidas através das 
orações e das ofertas a obra missionária; e, indo aos campos se chamados pelo Senhor da seara. Amem.

A VIDA DE QUEM AMA MISSÕES
Pr. Isaltino Gomes Coelho Filho

LIVRE

Pr. Antonio Sérgio de A. Costa

SEDE

HOJE  - (77) 9 9135-8426

TERÇA-FEIRA -À NOITE
REUNIÃO ADMINISTRATIVA

Dir. Lucimar

Sociedade de Homens Batistas
REUNIÃO ADMINISTRATIVA

Dir. Antonio Sabino

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 
Dir. Carlos e Suzana      Louvor: Mônica / Fabrício

Mensagem: Pr. Antonio Sérgio

Série de Estudos: Todo Livro de Apocalipse

Recomendo a leitura do livro por todos os irmãos, o 
que facilitará o entendimento e a aplicação da 

mensagem às nossas vidas.

SÁBADO
ENSAIO DO CORAL ÀS 15 H

~

´



DECISÃO POR CRISTO
Com imensa alegria damos as boas vindas ao nosso 

novo irmão em Cristo que fez sua decisão no domingo 

passado:  Nelson Paulo Albino da Silva. 
   Amado irmão, seja Bem Vindo à família de Deus!

HOJE - 4
Eunice Ferreira dos Santos ..................... 99334-3306
Maria Elenita dos Santos Bezerra............ 98811-5876
Segunda - 5
Ebenézer Arcanjo dos Santos
Sandra dos Santos Ferreira de Lira......... 98601-5501
Terça - 6
Severina Francisca dos Anjos.................. 98458-6878
Quarta - 7
Josenilson Francisco do Nascimento....... 98759-5693
Thaysla Sayonara de Oliveira Silva
Quinta -  8
Maria Verônica Oliveira de A. Silva........ 98885-2720
Sexta -  9
Lane Michelle Barbosa da Silva ............. 98866-8144

CALENDÁRIO DE JUNHO
HOJE

Dia 10/Sab
Dia 11
Dia 12
Dia 13

Dia 17
Dia 18
Dia 19
Dia 25
Dias 27-30 /06 
a 1º/07

=> Celebração da Ceia do Senhor (D/M)

=> Abertura da Campanha de Missões Estaduais

=> Programação especial das Mensageiras

=> Dia do Pastor Batista

=> Dia dos namorados

= > P R O G R A M A Ç Ã O  E S P E C I A L  P A R A 

ENCONTRO DE CASAIS / MCA

T e m a :  “ É  p r i m a v e r a  n o  m e u  c o r a ç ã o ” 

Responsável: Ana Vital

= > J a n t a r  d o s  N a m o r a d o s  d o  E C C

=> Assembleia Geral Ordinária;

=> Viagem do Pastor para a Bahia/CBBA

=> Culto da Família

=>  94ª Assembleia Anual da Convenção Batista 

Baiana. Orador Ocial: Pr. Antonio Sérgio
LOCAL: PIB DE ITAMARAJU / BA

Processional...........................................................................................Piano
Oração Invocatória...............................................Pr.Antonio Sérgio
Louvor Cong........................................................................... Hino 193 CC

‘‘Maravilhosa Graça’’
Louvor..................................................................................................Sheilla

& Leitura Bíblica..............Atos 13:1-5; Mateus; 28: 19,20

Dir. E na igreja que estava em Antioquia havia 
alguns profetas e doutores, a saber: Barnabé e 
Simeão chamado Níger, e Lúcio, cireneu, e Manaém, 
que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo.
Cong. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o 
Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para 
a obra a que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as 
mãos, os despediram.
Dir. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, 
desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre.
Cong. E, chegados a Salamina, anunciavam a 
palavra de Deus nas sinagogas dos judeus; e tinham 
também a João como cooperador.

Dir. Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, 
Todos Ensinando-os a guardar todas as coisas 
que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos 
séculos. Amém.
 

Oração Intercessória
 

Louvor................................................................................... Feliz Idade 

Consagração de Dízimos e Ofertas........................ Hino 300 CC 

Louvor...................................................................................................Coral

&Mensagem............................................................Pr.Antonio Sérgio

‘‘MISSÕES UMA TAREFA INACABADA!’’
(Jeremias 22:29)

 CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA

Elementos (Pão /  Vinho)......................Benilda e Philippi

§ Abertura da Escola Bíblica Dominica

Bênção Araônica e Apostólica

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

Processional....................................................................................Piano

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

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

Louvor................................................................................... Feliz Idade

Louvor Cong............. ‘‘Graça e Salvação’’...........Hino 441 CC 
 

Divisa e intróito: ‘‘No deserto haverá açude e na terra 

mais seca brotará mananciais.’’ (Isaias 41:18b)
 

Consagração......Culto Infantil
 

Louvor...............................................................................................Júnior
 

& Leitura Bíblica..............................................João 4: 13-15; 7:38

Dir. Jesus respondeu, e disse-lhe: Qualquer que 

beber desta água tornará a ter sede;
Cong. Mas aquele que beber da água que eu lhe der 
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará 
nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Dir.  Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, 
para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-
la.
Todos Quem crê em mim, como diz a Escritura, o 
seu interior uirão rios de água viva.
    

Oração Intercessória
 

MOMENTO MISSIONÁRIO
 

Consagração de Dízimos e Ofertas......................Hino 433 CC

Louvor..........................................................................Karla Mariana

&Mensagem......................................................Pr.Antonio Sérgio

‘‘UM ENCONTRO MARCADO COM JESUS’’
(Lucas 19:1-10)

 

Bênção Araônica e Apostólica

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

Noite - Culto MissionárioManhã - Culto Cerimonial

Amigo visitante sua presença aqui conosco é motivo de grande alegria! 

Junte-se a nós em louvor e adoração a nosso Deus e Pai.

Deus ama você e deseja salvá-lo através de Jesus seu Filho Amado.

Seja bem-vindo e volte sempre!

“Entendes o que lês?” Essa pergunta foi feita por Filipe, há 

muito anos, para um eunuco, alto ocial da rainha da Etiópia, 

que estava lendo o livro de Isaías sem nada compreender. Lucas 

narra em Atos a resposta desaante do eunuco: “Como posso 

entender se não há ninguém para me explicar?”. O tempo passou, 

mas o desao continua, pois hoje não são poucos que, a exemplo do eunuco, 

admitem não conseguir entender a Bíblia. Assim: 

COMO LER, ENTENDER, MEMORIZAR E APLICAR 

AS ESCRITURAS AS NOSSAS VIDAS?

=> Geralmente, as principais dúvidas e, diculdades na 

leitura da Bíblia estão ligadas aos tópicos abaixo:

a. Diculdades de interpretar os textos;

b. Falta de hábito da Leitura da Bíblia;

c. Diculdades em memorizar o conteúdo do que leu;

d. Diculdades de concentração;

e. Desânimo para leitura;

f. Diculdades em discernimento da Palavra.
Portanto, vamos ajudar os irmãos neste sentido, publicando dicas e 

também estudando as Escrituras através de um plano anual de 

leituras e estudos da Bíblia, livro por livro, em nossos cultos de oração 

e doutrina.

EBD - RELATORIO DE FREQUÊNCIA

ESCRITURAS SAGRADAS (João 5.39; Atos 8.30):
 “ENTENDES O QUE LÊS?”

P a r a b e n i z a m o s  m a i s  u m  c a s a l  q u e  e s t á 

completando  mais um ano de união:

=>  - Dia dez, estará completando suas Ernani e Socorro  

Bodas de Açúcar (6 anos de matrimônio).   

Que Deus abençoe esta união e sua descendência! 

Bodas

Orai sem cessar!
=> Pelo Grupo da Feliz Idade;
=> Pela  1º Congresso de Mulheres da PIBV;
=> Pelos enfermos e idosos de nossa igreja;
=> Pelo jovem Ragner que está internado no Hospital 
do Câncer.  
=> Por irmã Eunice (mãe de Eli Dionisio) que se 
encontra  hospitalizada.
 => Pelas pessoas afetadas com a chuva

Campanha Solidária 

HOJE

Estamos arrecadando roupas, 

alimentos, produtos de higiene e 

água mineral. Visando a abençoar  

as vítimas da enchente da Mata Sul.
Entrega: 08h às 11:30hr e 14hrs às 17hrs  

Feliz Aniversário!

Informativos
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