
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir. Antonio Sabino     Mensagem. Pr.Ozéas Santos

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO                

Dir. Dc.Chalega     Mensagem. Pr.Ozéas Santos

Piano: Benilda    Regente: Márcia  Luz 

LOUVORES:Manhã: Mariângela / Helena Maria

                     Noite: Coral / Philippi / Grupo Águios

•OFERTÓRIO: Dc.Severino Milton / Dc.Benício da Luz

                        Dsa.Maria Emília  / Dsa.Solange Ferreira

•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Carlos / Dc. Isaque

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé / Isaque e Ana Reis

                 BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

 Manhã: Itaquatiara / Eudenice

                   Noite:  Maria Carolina / Miriam Jair / Léa / Evelyn 

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Cristiana  e Nalva

Caminhando de 3 e 5 anos - Nalva

Aprendendo de 6 e 8 anos - Tereza / Steffanny

Vivendo de 9 a 12 anos - Ivaneide / Ivanete

CULTO INFANTIL: Coord. Rosimery e Edijanete

                               Cláudia / MarianaR. / Júlia R. / Alice R.
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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   

SEGUNDA -  ESTUDO COM A UNIJOVEM
Série de estudos- ‘‘Ler e entender a Bíblia’’

TERÇA-FEIRA -À NOITE - 

Mulheres Cristãs em Ação

TERCEIRA IDADE - Dir. Irandi

Sociedade de Homens Batistas
VISITA NA CONGREGAÇÃO BATISTA JARDIM SÃO PAULO

QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

Dir. Emerson Mens.Pr.Ozéas Santos  Louvor:

SEXTA - FEIRA -ESTUDO COM A UNIJOVEM

Série de estudos- ‘‘Ler e entender a Bíblia’’

SÁBADO

Solenidade de Formatura da Escola 
Espaço Aberto

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Vast ir / Dsa.Maria da Luz

Maria José / Pr.Luis

Sebast iana / Luz inete

Carl inda / Sem.Carlos

Helena Maria / Pr.Ozéas

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DO IRMÃO BIO GORDO - Dir. Marmo  Mens. Samuel Almeida

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

Dir.  Ivânia Cabral   Estudo.Jonas Francisco 

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO                

Dir. Rogério Menezes  Mensagem. Pr.Ozéas Santos

Piano/ Teclado: Luzinete    Regente: Dsa.Maria da Luz    

LOUVORES:Manhã: Telma Chalega 

Noite: Sheyla e Fabrício / Trio: Pr.Ozéas, Benício, Miriam

•OFERTÓRIO: Dc.Severino Milton / Dc.Benício da Luz

                        Dsa.Maria Emília  / Dsa.Solange Ferreira

•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Carlos / Dc. Isaque

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé / Isaque e Ana Reis

                 BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

 Manhã: Sara / Evellyn / Ana Nelo

                  Noite:   Steffanny / Ana Vital / Suelen / K.Mariana

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Cristiana  e Nalva

Caminhando de 3 e 5 anos - Nalva

Aprendendo de 6 e 8 anos - Tereza / Socorro Evangelista

Vivendo de 9 a 12 anos - Ivaneide / Ivanete

CULTO INFANTIL: Coord. Rosimery e Edijanete

                             Mickaela / Eduarda / Ivânia

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

      Feliz Aniversário!
ONTEM - Dia 9

Iscálete Ferreira Alves.......................9 9825-1495

HOJE - Dia 10 

Maria das Graças Costa da Silva....9 8763-4183

SEGUNDA - Dia 11

Jonathan Bruno Correia da Silva.....9 9223-8653

TERÇA - Dia 12

Érica de Lima Brasil..........................9 8873-4288

QUARTA - Dia 13

Pedro Xavier Moura da Silva............9 8867-8050

QUINTA - Dia 14 

Corina Paula de Oliveira...................9 8899-2611

Maria Deuzanéia C. de Santana......9 9627-6650

SEXTA - Dia 15

Marinete Mesquita da Silva (Elza).. 9 8672-3702

Desafios para
a Igreja Hoje

Ao ensejo das celebrações desses 98 anos 
de nossa igreja, utilizo-me desta coluna para 
mostrar aos amados irmãos três desafios para a 
igreja do Senhor Jesus nos dias atuais, que 
estão contidos no maravilhoso encontro de 
Jesus Cristo com a mulher samaritana 
conforme João 4:31-38.

Primeiro a Igreja de hoje precisa ser uma 
igreja em plena submissão a Deus. Quando 
Jesus concluía sua conversa com aquela 
mulher, os discípulos o convidaram a comer e 
Jesus lhes disse: ‘‘a minha comida consiste 
em fazer a vontade de meu Pai’’. A submissão 
nos leva a uma vida no foco de Deus, no centro 
de sua vontade, na intimidade com ele. A 
submissão nos conduz ao quebrantamento 
espiritual. O segundo desafio é que a igreja de 
hoje precisa ser uma igreja com visão. Na 
ocasião em que o Senhor orientava os seus 
discípulos sobre sua missão neste mundo ele 
lhes disse: ‘‘erguei os vossos olhos e vede...’’ 
Quando erguemos os olhos vemos mais 
adiante, nossa fé é estimulada e as coisas 
começam a acontecer maravilhosamente 
dentro de nossa igreja em todas as áreas. 
Nesse belo relato desse encontro inusitado de 
Jesus com aquela mulher estrangeira, nós 
aprendemos um outro desafio: é que a igreja de 
hoje precisa apropriar-se do sentimento de 
urgência das coisas de Deus. Jesus disse: 
‘‘os campos já estão brancos para a 
colheita’’. Vivemos um tempo de urgência. 
Hoje tudo acontece muito depressa e nós não 
podemos perder tempo. O principal objetivo de 
Deus é salvar as pessoas, aproximando-as dele 
mesmo, e a igreja está incumbida dessa grande 
responsabilidade.  

Pr.Ozéas Correia dos Santos 

Parabenize seu irmão(ã)!

As celebrações do aniversário de nossa igreja 

que começaram ontem com o mensageiro 

Pr.Alderi Dantas e a participação das igrejas 

filhas e da igreja mãe 1ª IB de Moreno, encerram-

se esta noite com o cerimonial da santa ceia. 

Manancial 
Adquira o seu livrinho de meditações diárias com 

a diaconisa Aguilazil Santos (9 8512-3005). Custa 

apenas R$ 10,00.

Culto Matutino
De 06h as 07h 98º Aniversário

Formatura
No próximo sábado receberemos a Escola Espaço 

Aberto, dirigida pela psicóloga Rosinalva Paiva (ex-

membro) de nossa igreja. Na ocasião será realizada 

aqui no térreo a solenidade de formatura de mais 

uma turma daquela Instituição.



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

=> IDOSOS e ENFERMOS

- Maria Pereira (que esteve internada esta 

semana), Eliel Campos, Dc.Valdeci Arcanjo, 

Isaura Santana, Irmão Neliusson Guedes, Irmã 

Gilvanete Amorim (internada), entre outros;

=> Coloquemos em nossas orações diárias os 

destinos políticos e econômicos de nossa querida 

pátria brasileira.

Acamp Carnaval
Atenção Jovens! Procurem seu presidente, 

irmão Igor ou mesmo seu líder do apoio Dc.Adair 

Nelo e programem-se para mais um período 

salutar na bela cidade de Natal nos dias 06 a 10 do 

próximo mês.  

No sábado dia 23 à noite e durante todo o 

domingo nossa Unijovem estará recebendo a 

juventude da Primeira Igreja Batista de Carpina. 

Este será nosso primeiro Intercâmbio de 2016.  

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

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

Louvor Congregacional....................Hino 135  CC 

‘‘LOUVOR’’

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

Leitura Bíblica......................Efésios 4:1-3,11-13

Dir. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, 

que andeis como é digno da vocação com que 

fostes chamados,

Cong. com toda a humildade e mansidão, com 

longanimidade, suportando-vos uns aos outros 

em amor, procurando diligentemente guardar a 

unidade do Espírito no vínculo da paz.

Dir. E ele deu uns como apóstolos, e outros como 

profetas, e outros como evangelistas, e outros 

como pastores e mestres, tendo em vista o 

aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 

ministério, para edificação do corpo de Cristo;

Todos. até que todos cheguemos à unidade da fé 

e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao 

estado de homem feito, à medida da estatura da 

plenitude de Cristo.

Oração de Intercessão

Louvor..........................................Mariângela Luz 

MENSAGEM.............................Pr.Ozéas Santos

 ‘‘UMA IGREJA UNIDA’’

Momento de Consagração................Hino 307 CC

‘‘Reconhecimento’’

Bençãos Araônica e Apostólica

§Abertura da Escola Bíblica

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

Manhã - Culto Doutrinário Noite - Culto Cerimonial

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

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

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

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

Louvor Cong...........................................Hino 456 CC

‘‘O ESTANDARTE’’

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

Leit. Bíblica.........................................Isaias 53: 1-5

Dir. Quem deu crédito à nossa pregação? e a quem 

se manifestou o braço do Senhor?

Cong. Pois foi crescendo como renovo perante ele, e 

como raiz que sai duma terra seca; não tinha 

formosura nem beleza; e quando olhávamos para 

ele, nenhuma beleza víamos, para que o 

desejássemos.

Dir. Era desprezado, e rejeitado dos homens; homem 

de dores, e experimentado nos sofrimentos; e, como 

um de quem os homens escondiam o rosto, era 

desprezado, e não fizemos dele caso algum.

Todos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as 

nossas enfermidades, e carregou com as nossas 

dores; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, 

e oprimido.

Mas ele foi ferido por causa das nossas 

transgressões, e esmagado por causa das nossas 

iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre 

ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.

Oração de Intercessão

Boas Vindas....................................Equipe de Louvor

Louvor...................................................Grupo Misto

Consagração dos Dízimos e ofertas................Equipe

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

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

‘‘UMA IGREJA VITORIOSA’’

Celebração da Santa Ceia do Senhor

1º Elemento ‘‘Pão’’..............................Adonai Kadus

2º Elemento ‘‘Vinho’’......................................Philippi

Benção Araônica e Apostólica......................Pr.Ozéas

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

Motivos de Oração

Unijovem

Assembleia
No próximo domingo teremos a assembleia 

ordinária de nossa igreja, ocasião em que entre 

ou t ros  assun tos  es ta remos  tomando  

conhecimento de como está nossa oferta de 

gratidão.

Entregue até a  próxima 4ª feira sua oferta de 

amor e gratidão, bem como o dízimo do Senhor. 

Louvor
Amanhã nossa ministra de música entrará em 

gozo de férias. A direção da equipe de louvor estará 

com o jovem David e as escalas para os cultos 

estarão com a irmã Márcia Luz. Todos que 

desejarem participar dos cultos de sua igreja como 

solistas ou grupos musicais falem com ela. Crianças
O ministério de Educação Religiosa está 

montando um encontro inusitado com todas as 

nossas crianças. Este será o 1º Encontro 

Evangelístico Infantil de nossa igreja. O grande 

evento será no dia 30 do corrente às 19h30 aqui no 

templo. Cada criança poderá trazer um visitante. 

Bodas
Parabenizamos os casais que estarão 

completando Bodas esta semana:

Amanhã dia 11 - O casal Zezinho e Sheylla  

completará suas Bodas de Cerâmica (9 anos de 

união);

Na terça-feira dia 12- Luciano e Cristiana 

estarão completando suas Bodas de Marfim (14 

anos de união).

‘‘Que Deus continue abençoando estes lares’’

Neste período de férias de nossos jovens e 
adolescentes estaremos fazendo uma série de estudos 
toda segunda e sexta-feira aqui na igreja com o 
tema:’’LER E ENTENDER A BÍBLIA’’ 

Dir.Líder dos Jovens Dc.Adair Nelo

Ação de Graças
A irmã Alexsandra convida a todos os amados 

irmãos e amigos para o culto de ação de graças 

pela sua formatura no dia 22 do corrente em sua 

residência. (Endereço: Rua Luiz de Oliveira, 109 - 

Loteamento São Vicente de Paula).

Estudo com Jovens Estudo com Jovens 
Café da Manhã

Na manhã de hoje nossa igreja começou o dia com 

um delicioso café da manhã oferecido aos amados 

irmãos em comemoração aos 98 anos de nossa 

querida PIBV. Que Deus continue abençoando à 

relatora da comissão de eventos irmã Alexsandra e 

toda sua equipe pelo dedicação.  

Amigo visitante sua presença aqui conosco é motivo de grande alegria! 
Junte-se a nós em louvor e adoração ao nosso Deus e Pai em 

agradecimento pelos 98 anos de nossa querida PIBV. 
Seja bem-vindo e volte sempre!
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