
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 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     ►

Helena Maria / Dsa. Maria da Luz

Irandir / Lil iane

Maria José / Pr. Luís

Dc. Benício / Dc. Adair

Antônio Sabino / Pr. Antonio 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 36- 11 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)

Culto na casa do irmão Aristeu - Dir. Severino Batista   Mens. Joel Saraiva

SEDE

 - (77) 9 9135-8426

TERÇA-FEIRA -À NOITE

Mulheres Cristãs em Missão
SOCIABILIDADE / EVENTOS / FAMÍLIA

Cord. Solange, Gedísia, Léa

Sociedade de Homens Batistas
Culto na casa do irmão Lourival Gomes

Dir. José Martins  Mens. Dc. José Vicente

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 
Dir. Dc. Joselias e Socorro     Louvor: Socorro Lins 

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.

um monte da Galileia, ecoou a voz do Salvador do mundo: “portanto ide, fazei discípulos de todas Nas nações... E eis que eu estou convosco todos os dias até á consumação dos séculos.” (Mateus 
28.19,20). A ação evangelizadora da igreja de Cristo é por natureza essencialmente missionária, 

pois, como diz corretamente Henri de Lubac: “Missões é a Missão da Igreja.” É para isto que a igreja 
existe, ou seja, gloricar a Deus enquanto adora e, igualmente realiza a evangelização das nações. Deus 
estabeleceu apenas um alvo: alcançar e salvar o mundo pela pregação do evangelho de Jesus Cristo. É para 
isto que a Igreja existe. Destarte, os Evangelhos nos textos que consubstanciam a fundação da Igreja, os 
mesmos explicitam a sua Missão no mundo. Diz-nos Mateus: “... FAZEI DISCÍPULOS DE TODAS AS 
NAÇÕES” (Mt 28.19); cena idêntica registra Marcos, onde as palavras do Senhor  precede a ascensão: “ ... 
ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda  criatura”(Marcos. 16.15); O relato de Lucas é marcante 
e esclarecedor: “Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras; e lhes disse: Assim 
está escrito que o Cristo havia de padecer, e ressuscitar (...) e que em seu nome se pregasse 
arrependimento para remissão de pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois 
testemunhas destas coisas ...” (Luc. 24.45-49; At. 1.8). No evangelho de João, o Senhor Jesus ordena: 
“Como o Pai Me enviou assim Eu vos envio; depois soprando sobre eles diz-lhes: Recebei o Espírito 
Santo; aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados” (João 20.16-23). 

Estes textos alusivos a grande comissão, notem bem, são a Carta de fundação da Igreja. Ora estes mesmos 
textos, são também a Carta de fundação das Missões. Na verdade, pela pregação do Evangelho a igreja 
cumpre a sua missão primordial no mundo, isto é, conduzir os pecadores a Cristo Jesus, o Salvador e 
Senhor. Nesta pastoral, objetivamos demonstrar que o testemunho dos cristãos e a pregação são o 
elemento fundamental para a expansão da igreja de Jesus Cristo no mundo, bem como de que todos os 
servos de Deus somos responsáveis pela realização da mesma (Mc 16.15; Atos 1.8). Esta é a nossa missão e, 
portanto, o nosso dever intransferível como servos de Deus!
 
Desse modo, o que isto tem a ver com os PESCADORES DE AQUÁRIO? Nada, absolutamente, nada! O 
tema está posto assim, propositalmente, para mostrar a incoerência e a prática antibíblica de tais pessoas 
que, dizendo-se cristãs, violentam a unidade da igreja. O que quero ressaltar é que essa gente tanto no 
passado como no presente são uma afronta a Jesus Cristo e a sua Igreja. Na verdade tais pessoas são 
violadoras da missão, da unidade e da fraternidade que devem permear a vida da igreja. Assim, os mesmos 
violam o sentido da missão, pois ao invés de trabalharem para conduzir almas para Jesus Cristo, tais 
andam de igreja em igreja, de comunidade em comunidade arrastando os fracos na fé. Portanto, amados 
não deis ouvidos a tais pessoas. Infelizmente, temos pastores que adotam esta prática antibíblica e 
antiética ao receberem membros de outras igrejas sem que antes conversem com o pastor das mesmas. 
Assim, melhor é adotarmos a postura de Paulo, que diz: “Sempre z questão de pregar o Evangelho onde Cristo 
ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edicando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa” (Rm 
15.20). Nas igrejas do primeiro século e através dos séculos e, infelizmente, nos dias atuais, ainda 
encontramos gente agindo assim nas igrejas como pescadores de aquário. Estejamos todos atentos e, ao 
primeiro sinal de proselitismo (pescaria nas igrejas), NÃO ACEITEM: e, avisem que conversará com o seu 
pastor. Que Deus nos guarde na unidade da fé, no amor fraternal e que jamais percamos a paixão pelas 
almas perdidas as quais devemos buscar para o reino de Deus. Lemos o seguinte sobre a alegria de ganhar 
almas: “Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 
por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento” (Lc 15.7). Amem.

PESCADORES DE AQUÁRIO:
FRAGMENTADORES DA IGREJA DE JESUS CRISTO!

Afetuosamente, seu pastor!

“Sempre z questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, 
de forma que não estivesse edicando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa” (Romanos 15.20). 

HOJE 
MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO 

Dir. Márcia Luz       Mens. Dc. Adair Nelo

NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO 

Dir. Sandra Lira          Mens. Dc. Pedro Lira

PIANO: Benilda   REGENTE: Luzinete

LOUVOR: Manhã: Programação Especial: Dia do Pastor 

                  Noite: Grupo Águios / 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

Próximo Domingo 
MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO 

Dir. Magno     Mens. Pr. Antonio Sérgio

NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO 

Dir. Dc. Pedro Lira        Mens. Pr. Antonio Sérgio

PIANO: Benilda   REGENTE: Joel Saraiva

LOUVOR: Manhã: Cristiana / Liliane

                  Noite: Mônica / Grupo Misto

OFERTÓRIO: Dc. Adair Nelo / Dc. Chalega

      Dsa. Solange / Dsa. Maria da Luz

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc. Carlos Cunha / Dc. Benício

RECEPCIONISTAS: Carminha e Gedísia

BERÇÁRIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

Manhã - Karla Mariana, Lurdinha - Benilda, Bruna Souza: SALA 1 SALA 2   

Noite: - Ana Vital, Milka  - Edijanete, DenaSALA 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: Isaque Jr. / Diego / Raissa / Laís Mica



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!

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

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

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

Louvor Cong......................................................................... Hino 366 CC

‘‘Firmeza’’

 Consagração......Culto Infantil

Louvor......................................................................................... Ezequiel
 

&Leitura Bíblica............................................................. Uníssono  

E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, 

outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, 

com o m de preparar os santos para a obra do ministério, 

para que o corpo de Cristo seja edicado (Ef. 4:11-12) Esforce-

se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa 

atenção aos seus rebanhos (Pv. 27:23). Os presbíteros que 

lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, 

especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, 

pois a Escritura diz: "Não amordace o boi enquanto está 

debulhando o cereal", e "o trabalhador merece o seu 

salário"(1Tm 5:17-18) pastoreiem o rebanho de Deus que está 

aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de 

livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, 

mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos 

que foram conados a vocês, mas como exemplos para o 

rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês 

receberão a imperecível coroa da glória  (1 Pd 5:2-4).
    

Oração Intercessória
 

MOMENTO MISSIONÁRIO
 

Consagração de Dízimos e Ofertas............................ Hino 410 CC

‘‘Felicidade no Serviço’’

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

&Mensagem........................................................Dc. Pedro Lira

Bênção Araônica e Apostólica

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

Noite - Culto Missionário
Processional....................................... ...................................................Piano

.

Chamada à Adoração

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

&Leitura Bíblica.............. .............................Hebreus 13: 7-9, 17-18 

Dir. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a 

palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua 

maneira de viver.

Cong. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente.

Dir. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e 

estranhas, porque bom é que o coração se fortique com 

graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que 

a eles se entregaram.

Todos Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; 

porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar 

conta delas; para que o façam com alegria e não gemendo, 

porque isso não vos seria útil.

Pastor Orai por nós, porque conamos que temos boa 

consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se 

honestamente.
 

Oração Intercessória por Missões
 

Louvor Cong.......................................................................... Hino 411 CC

‘‘Dia Festivo’’
 

&Mensagem...................................................................Dc. Adair Nelo

‘‘O bom rebanho e o seu pastor’’

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

‘‘Usa, Senhor’’
 

Homenagem Especial Dia do Pastor 
 

Oração de Gratidão
 

§ Abertura da Escola Bíblica Dominica
 

Bênção Araônica e Apostólica
 

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

Manhã - Culto Cerimonial

Orai sem cessar!
=> Pelo Grupo da Feliz Idade;
=> Pela  1º Congresso de Mulheres da PIBV;
=> Pelos enfermos e idosos de nossa igreja;
=>Pela liderança da juventude e pelos jovens e 
adolescentes de nossa igreja;
=> Pelos enfermos: Berenice Maria, Eunice (mãe do 
irmão Eli);
=>Pelo Irmão José Manoel Alves que se submeteu à uma 
cirurgia na ultima quinta-feira.

Campanha Solidária 

HOJE

E s t a m o s  a r r e c a d a n d o  r o u p a s , 
alimentos, produtos de higiene e água 
mineral visando abençoar as vítimas da 
enchente da Mata Sul.

Entrega: 08h às 11:30hr e 14hrs às 17hrs  

Novo Telefone
A irmã Benilda Luz informa aos amados irmãos o seu 
número novo: 9.8313-9969

Natalício
Parabenizamos o casal Lopes e Íris pelo 

nascimento do seu neto no dia 01/06, Eridus 
Soares Lopes lha do casal Iriston e Elizama.
   

 ‘‘Eis que os lhos são herança do Senhor, e
 o fruto do ventre o seu galardão.’’  Salmos 127:3

1.*A palavra Bíblia vem do grego, através do latim, e 
signica: livros

2.*A Bíblia já foi traduzida por mais de 1500 línguas e 
dialetos.

3.*No ano de 1250 o cardeal Caro dividiu a Bíblia em 
capítulos, que foram divididos em versículos no ano de 1550, 
por Robert Stevens.

4.*A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange 
mais de 1600 anos.

5.*É uma obra de cerca de 40 autores, das mais variadas 
prossões: de humildes agricultores, pescadores ... e, até 
renomados reis.

6.*O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com 
exceção de algumas passagens em Esdras, Jeremias e Daniel 
que foram escritas em aramaico (Aramaico é um grupo quase 
que totalmente extinto de dialetos semíticos originários do 
hebraico, com o qual se assemelham muito).

7. *O Novo Testamento foi escrito em grego.
 

Fonte: <http://www.sitedecuriosidades.com>

Curiosidades  Sobre As  Escrituras Sagrada

CALENDÁRIO DE JUNHO
HOJE
Dia 12
Dia 13

Dia 17
Dia 18
Dia 19
Dia 24
Dia 25
Dias 27-30 /06 
a 1º/07

Dia 30

=> 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 / MCM

Tema: “É primavera no meu coração” 
Pr. Paulo Roberto 

= > 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 em ação de Graças Casal: Fátima e Otávio

=> Culto da Família
=>  94ª Assembleia Anual da Convenção Batista 
Baiana. Orador Ocial: Pr. Antonio Sérgio
LOCAL: PIB DE ITAMARAJU / BA
=> Palestra para a Feliz Idade
       Palestrante: Yally Pessôa

HOJE - 11
Severina Cândida dos Santos.................. 98754-0321
Tânia Maria Alves de Melo .................... 98774-4687
Segunda - 12
Ana Maria Felix de A. Reis...................... 99708-6630
Conceição Maria da Silva Pires ............. 98473-4424
Maeli Silveira .................................. (77) 99121-7644
Terça - 13
Antonio José Lopes ................................. 98565-1229
Maria Margarida dos Santos .................. 99173-4415
David Anderson Vieira de Barros ........... 99715-6842
Quinta - 15
João Tomas Filho .................................... 98516-5552

Feliz Aniversário!

Lançamento do Tema Anual da Jubape 2017
16 de Junho de 2017, 22h

Local: PIB de Escada

Interessados procurar o Presidente da Juventude: Ygor Manoel

REUNIÃO
CONSELHO ADMINISTRATIVO - Todos os 
membros do conselho e da diretoria estão convocados 
para o próximo Domingo às 14h30.

Nossos parabéns aqueles que decidiram entregar 
suas vidas em favor do rebanho de Cristo.
 

Parabéns Pr. Antonio Sérgio e Pr. Ozéas
 

‘‘E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão com 
ciência e com inteligência.’’ Jeremias 3:15

Dia do Pastor

Informativos
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