
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir. Jardiene        Mensagem. Pr.Ozéas Santos 

•NOITE: CULTO CERIMONIAL E BATISMOS

Dir.  Dc.Isaque Pereira  Mensagem. Pr.Ozéas Santos

Piano: Benilda   Regente: Thássia Trompete; Adonai

LOUVOR: Manhã:Trio: Ester/Ariana/Pietra/ Larissa Ferreira

                 Noite: Coral / Grupo Águios / Sheilla 

•OFERTÓRIO: Dsa.Solange Ferreira  / Dsa.Helena Chaves

                         Dc.Carlos Cunha/ Dc.José Vicente

•PLANTÃO NO TÉRREO:  Dc.Joselias  / Dc.Chalega

RECEPCIONISTAS: Mariângela / Jedísia

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                        Manhã: Amina e Lúcia

                      Noite: Eduarda Veiga / Lúcia / Ana Vital / Bruna  

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Cristiana  e Nalva

Caminhando de 3 e 5 anos - Nalva

Aprendendo de 6 e 8 anos - Tereza /Letícia Soares

Vivendo de 9 a 12 anos - Ivaneide / Ivanete

CULTO INFANTIL: Coord. Rosimery e Edijanete

                           Edjanete / July Sousa / Raíssa

Informativo Semanal - Ano XXXVII - Nº 36 - 05 de Junho de 2016
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Pastor Titular: Ozéas Correia dos Santos - (81)9 8780-3875 (ozeascorreiadossantos@hotmail.com)Hoje 

Horário dos Cultos

 Fazendo Discípulos e Edificando Vidas em Cristo 

DOMINGO: 
Culto Doutrinário e EBD - 08:30h 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

Próximo Domingo 

TERÇA-FEIRA -À NOITE  

Mulheres Cristãs em Ação

REUNIÃO ADMNISTRATIVA

Sociedade de Homens Batistas

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS NA CASA DE IRMÃO 

SEVERINO (Da Assembleia de Deus) 

DIR. Geraldo MENS. Dc.Benício 

QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

=>Dir.  Danillo    Mens. José Manoel Louvor: Dsa.Solange 

SEXTA-FEIRA

 Culto de Ação de Graças do Jovem Willisson 

SÁBADO

ENSAIOS E REUNIÕES
= >  (Nas residências);Círculos do EJC

=> JANTAR ROMÂNTICO

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Dc.Beníc io / Pr.Luis

Ladjane Macêdo / Dsa.Maria da Luz

Penha / Pr.Vardel l i

Sever ino Bat is ta / Dc.Adair Nelo

Helena Maria / Sem.Carlos

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

REUNIÃO ADMINISTRATIVA Dir. Geraldo Bezerra

Líder de Apoio:  Dc.Adair Nelo (81)9 8798-2501(Juventude)
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir. Fabrício     Mensagem. Sem.Carlos

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Antonio Sabino   Mensagem. Dc.Adair Nelo

Piano: Benilda   Regente: Luzinete

LOUVOR: Manhã:  Fabrício / Onofre

                 Noite: Ivânia/ Bárbara / José Manoel

•OFERTÓRIO: Dsa.Aguilazil  / Dsa.Elieser Félix

                         Dc.Benício da Luz/ Dc.Antonio Manoel

•PLANTÃO NO TÉRREO:  Dc.José Vicente  / Dc.Isaque

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                        Manhã: Dena / Maria Carolina

                      Noite: Lilian / Maria Eduarda / Karla / Tamires  

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Cristiana  e Nalva

Caminhando de 3 e 5 anos - Nalva

Aprendendo de 6 e 8 anos - Tereza /Letícia Soares

Vivendo de 9 a 12 anos - Ivaneide / Ivanete

CULTO INFANTIL: Coord. Rosimery e Edijanete

                          Claudia Rocha / Mariana R./ Alice R./Julia R.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

      Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 5

Ebenézer Arcanjo dos Santos

Sandra dos Santos Ferreira de Lira.....9 8601-5501

SEGUNDA - Dia 6

Severina Francisca dos Anjos...............9 8458-6878

TERÇA - Dia 7

Josenilson Francisco do Nascimento...9 8759-5693

Thaysla Sayonara de Oliveira Silva

QUARTA - Dia 8

Maria Verônica Oliveira de A. Silva......9 8885-2720

QUINTA - Dia 9

Lane Michelle Barbosa da Silva...........9 8866-8144

SÁBADO - Dia 11

Severina Cândida dos Santos..............9 8754-0321

Tânia Maria Alves de Melo....................9 8774-4687

Esta noite estamos celebrando o batismo e a 

ceia, conforme o estabelecido pelo divino Mestre. 

Nosso Senhor Jesus Cristo ao instituir sua igreja, 

estabeleceu duas ordenanças que a diferenciaram 

de todas as demais instituições de sua época. O 

evangelista São Lucas no cap.22 do evangelho que 

traz seu nome, faz um registro que nos é muito 

pertinente, ele diz: ‘‘Tomando Jesus o pão, e 

havendo dado graças, partiu-o e deu aos 

discípulos e lhes disse: isto é meu corpo que é 

dado por vós; fazei isto em memória de mim, 

semelhantemente tomou o cálice e disse: este 

cálice é a nova aliança no meu sangue que é 

derramado por vós.’’ (versos 19 e 20). Isto 

aconteceu na noite anterior a sua crucificação pelos 

nossos pecados.

Após a ressurreição o Senhor Jesus se dirigiu 

aos seus discípulos na Galiléia e lhes disse: ‘‘Todo 

poder me foi dado no céu e na terra; ide pois e 

fazei discípulos de todas as nações, batizando-

os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-os a observar todas as coisas que eu 

vos tenho ordenado; eis que eu estou convosco 

todos os dias, até a consumação dos séculos’’. 

(Mateus 28:18-20)

Nesses dois trechos das Sagradas Escrituras 

temos as duas ordenanças por excelência do divino 

Mestre à sua igreja: O apóstolo Paulo dá ênfase à 

Santa Ceia proclamando uma promessa que nos 

anima na caminhada cristã: ‘‘Todas as vezes que 

comerdes deste pão e beberdes deste cálice 

anunciais a morte do Senhor até que ele venha’’. 

(1º Cor. 11:26) Nessa declaração Paulo reforça a 

promessa de Cristo de que vai voltar para levar sua 

igreja para o céu. Firmemo-nos nessa promessa.  

Pr.Ozéas Correia dos Santos

Culto Matutino
De 06h as 07h

O pastor e o zelador entrarão de férias na próxima 

3ª feira. O pastor retornará no dia 1º de julho e o 

zelador só no dia 7. As atividades da igreja estarão 

sob a responsabilidade dos nossos vice-presidentes 

Sem.Carlos Marques (9 8898-5890) e Dc.Severino 

Chalega (9 8600-9529). Os serviços de zeladoria 

serão desempenhados pelo irmão João Thomaz.    

Em memória

Sucessão
Com a volta do pastor no dia 1º de julho serão 

intensificadas as ações para o culto de despedida na 

6ª feira dia 29 e a solenidade de posse do novo 

obreiro no dia 30, onde contaremos com a presença 

do Pr.Isaías Lins que virá especialmente da Bahia 

para essa celebração.   

A comissão de programa estará se reunindo hoje 

após a EBD, para alguns acertos desta celebração. 

Continuemos em oração!

FÉRIAS

Próximo sábado às 20h

http://www.pibvpe.org


I n f o r m a t i v o s
 

=> Pela viagem e a mudança do casal pastoral na 

próxima 3ª feira;

=> Pelos jovens de nossa igreja e outros que estão 

prestando o concurso para polícia civil hoje;

=> Pelos doentes e os idosos entre eles: Eliel 

Campos, Josevan, Amaro Bernardino, Berenice 

e Pr.Vardelli;

=> Pelos que viajam: Jorge Correia, Dc.Pedro, 

Dinho e outros.   

=> Continuemos intercedendo pela nossa nação. 

Manhã - Culto Doutrinário Noite - Culto Cerimonial

CERIMONIAL DE BATISMOS
Prelúdio............................................................Piano

Prece de invocação.....................................Pr.Ozéas

¯Chamada a adoração..................Equipe de Louvor

¯Louvor Cong.........‘‘TU ÉS FIEL’’........Hino 25 HCC

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

§Leit. Bíblica............................2ª Cor. 3:6; 5:15-19

Dir. Foi ele mesmo que nos capacitou para sermos 

ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do 

espírito; porque a letra mata, mas o espírito vivifica.

Cong. e ele morreu por todos, para que os que vivem 

não vivam mais para si, mas para aquele que por eles 

morreu e ressuscitou.

Dir. Por isso daqui por diante a ninguém conhecemos 

segundo a carne; e, ainda que tenhamos conhecido 

Cristo segundo a carne, contudo agora já não o 

conhecemos desse modo.

Todos.  Pelo que, se alguém está em Cristo, nova 

criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo 

se fez novo.

Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos 

reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o 

ministério da reconciliação; pois que Deus estava em 

Cristo reconciliando consigo o mundo, não 

imputando aos homens as suas transgressões; e nos 

encarregou da palavra da reconciliação.

Oração de Intercessão

Louvor...............................................Grupo Águios

¯Dízimos e ofertas........................Equipe de Louvor

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

§Mensagem.................................Pr.Ozéas Santos

‘‘NOVA VIDA EM CRISTO’’

CELEBRAÇÃO DA SANTA CEIA

1º Elemento ‘‘Pão’’..........................................Sheilla

2º Elemento ‘‘Vinho’’...........................Adonia Kadus

Entrega dos Certificados

Louvor....................................................Hino 381 CC

Bênção Araônica e Apostólica

Poslúdio.................................................Instrumental

Chamada a Adoração.............................Instrumental

Prece de Invocação.....................................Pr.Ozéas

Louvor Congregacional..........................Hino 525 CC 

‘‘Vinde Meninos’’

Louvor............................Trio: Ester, Ariana e Pietra

Leit. Bíblica...........................1ª João 5:1-5 e 11 e 13

Dir. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o 

nascido de Deus; e todo aquele que ama ao que o 

gerou, ama também ao que dele é nascido.

Cong. Nisto conhecemos que amamos os filhos de 

Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus 

mandamentos.

Dir. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os 

seus mandamentos; e os seus mandamentos não são 

penosos;

Cong. porque todo o que é nascido de Deus vence o 

mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa 

fé.

Dir. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que 

crê que Jesus é o Filho de Deus?

Todos. E o testemunho é este: Que Deus nos deu a 

vida eterna, e esta vida está em seu Filho.

Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de 

Deus não tem a vida.

Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome 

do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida 

eterna.

Oração de Intercessão

Louvor.............................................Larissa Gomes

§Mensagem.................................Pr.Ozéas Santos

‘‘OS FILHOS DE DEUS’’ 

Momento de Consagração.....................Hino 301 CC

‘‘Crer e Observar’’

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

- Profissão de Fé -

Bençãos Araônica e Apostólica

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

A casa pastoral será desocupada na próxima 3ª 

feira. Amanhã o Dc.Joselias estará arrumando o seu 

caminhão-baú com a bagagem do pastor, e na 3ª feira às 

5 horas Pr.Ozéas, irmã Genilda e Elenita acompanharão 

o referido veículo para Aracaju onde ficarão em gozo de 

férias até o dia 30, devendo estar de volta à Vitória no dia 

1º de julho para o capítulo final desse processo de 

transição pastoral. O pastor aproveitará esse período de 

férias para as devidas arrumações da casa que ocupará 

a partir do dia 1º de agosto na cidade de Aracaju.

Casa Pastoral

Bodas 

Além dos livros cedidos ao Instituto Histórico e 

Geográfico da Vitória, o pastor está deixando parte de 

sua biblioteca em uma das salas do prédio de educação 

religiosa - Educadora Genilda Barros dos Santos. São 

livros de pesquisa, Anais da Convenção, enciclopédias, 

vídeos, coleções históricas de O Jornal Batista, coleção 

de boletins, coleção de relatórios do conselho e da 

tesouraria, etc. A quem interessar possa.   

Legado

=> Assembléia Extraordinária;

=> Batismos e Santa Ceia;

=> SHB - Reunião Administrativa;

=> Início das férias do pastor e do zelador;

=> Culto de Ação de Graças do Jovem 

Willisson Torres;

=> Circulos do EJC (Nas residências);

=> Jantar Romântico promovido pelo ECC 

- Térreo do Templo;

=> 2º domingo de Junho - Dia do Pastor;

=> Lançamento de Missões Estaduais.  

=> Culto da Família com a mensagem do 

Pr.José Carlos da Igreja Batista de Carpina.

Calendário de Junho

Parabenizamos o casal Ernani e Socorro Lira 

que na próxima 6ª feira (dia 10) estará completando 

suas Bodas de Ferro (5 anos de união matrimonial).

‘‘Que Deus abençoe esta união e seja sempre o 

alicerce deste lar!’’  

HOJE

Dia 7

Dia 10

Dia 11

Dia 12

Dia 26Missões
No próximo domingo teremos o lançamento da 

campanha de Missões estaduais que deve encerar-se 

impreterivelmente no último domingo de julho, dia 31.

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

Junte-se a nós em louvor e adoração a nosso Deus e Pai, por meio de Jesus.

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

Seja bem-vindo e volte sempre!

=> O coordenador Geral Dc.Pedro Lira pede para 

lembrar à todos os casais da EDG que não esqueçam  

sua reunião logo após o culto desta manhã.

=>  - breve reunião logo após à Comissão de programa

Escola Bíblica Dominical;

=> 1º domingo de julho às Finanças e Patrimônio - 

14h30.

REUNIÕES
Mais uma vez peço a atenção dos amados para o 

seguinte: No momento em que o divino Mestre mais 

precisava chamou seus discípulos para a oração e 

eles dormiram. E o Senhor lhes disse: ‘‘Não pudestes 

vigiar comigo nem uma hora?’’(Mateus 26:40). Meu 

amado, venha na próxima 4ª feira ao culto de oração 

de sua igreja. É apenas uma hora.  
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