
•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:  Benilda / Onofre

                 Noite: Ivânia/ Gabriela / 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.
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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-FEIRA

MCA - ASSOCIAÇÃO – IB Central em Gravatá

TERÇA-FEIRA -À NOITE  

Mulheres Cristãs em Ação

ESTUDO – Cristina Kadus

Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DO CASAL IVONETE E ROBSON

Dir.Onofre  Mens.Dc.José Vicente

QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

=>Dir. Dsa.Maria da Luz Mens. Pr.Luis  Louvor: Socorro Lira  

SÁBADO

ENSAIOS E REUNIÕES

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Salomé / Pr.Luis

Helena Maria / Vardel l i

Maria José / Luz inete

Sem.Carlos / Dc.Beníc io

Penha / Dc.Adair Nelo

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

LIVRE

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

Dir. Dc.Chalega     Mensagem. Jonas Francisco

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Caio Túlio   Mensagem. Sem.Carlos

Piano: Benilda   Regente: Momô

LOUVOR: Manhã:  Letícia / Rafael

                Noite: Italo e Willisson / Fabrício / Benilda e Philippi

•OFERTÓRIO: Dc.Joselias / Dc. Severino Milton

                         Dsa.Maria Lopes / Dsa. Maria da Luz

•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Adair / Dc. Benício 

RECEPCIONISTAS: Camilla e Andrelly

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                        Manhã: Ana Vital / Débora

                    Noite: Lurdinha / Bruna / Mariana Rocha / Amina  

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

                              Mickaela / Eduarda / Ivânia

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

      Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 12

Ana Maria Félix de Almeida Reis......................9 9708-6630

Conceição Maria da Silva Pires........................9 8473-4424

SEGUNDA - Dia 13

Antonio José Lopes............................................9 8565-1229

Maria Margarida dos Santos.............................9 9173-4415

David Anderson Vieira de Barros......................9 9715-6842

QUARTA - Dia 15

Italo de Castro Silva...........................................9 8344-5316

João Tomaz Filho...............................................9 8516-5552

SEXTA - Dia 17

Alex de Jesus Medeiros Borba 

SÁBADO - Dia 18

Marcos Aurélio Vicente da Silva........................9 8754-2740

Nathália Késsia de Sousa C.Albuquerque.......9 8765-2383

Mateus Felipe

Gabriele Silva de Farias.....................................9 9240-9256

  O Brasil passa por uma conjuntura econômica, 

politica e social muito preocupante. O cenário é de 

muita dificuldade, corrupção, inflação e desemprego 

acima dos 10%, afetando diretamente as famílias. É 

só imaginar um pai desempregado, sem renda para 

poder sustentar esposa e filhos. É uma situação 

delicada que afeta todos ao nosso redor.

Muitas pessoas acabam colocando suas 

esperanças em homens e mulheres que lideram a 

nação, e na maioria das vezes se decepcionam, pois 

a corrupção tem corroído o caráter de muitos. Como 

cidadãos devemos participar do cenário político 

analisando e buscando alternativas, mas de maneira 

sóbria.

Quando olhamos para o evangelho de Jesus 

Cristo, para a sua vida e obra, vemos que Ele viveu 

em um cenário muito mais difícil do que o nosso. 

Nasceu em uma pequena cidade, em uma 

manjedoura, local onde ficavam animais (Lucas 2.7). 

Você já parou pra imaginar se seus filhos nascessem 

em uma situação dessas? (reflita).

Deus todo-poderoso se fez humilde, e em sua 

misericórdia nos deu seu filho para que aqueles que 

creem em seu nome tenham vida eterna (João 3.16), 

tenham uma vida abundante (João 10.10). Mas Jesus 

nunca prometeu vida fácil, pois ele mesmo sofreu, 

mas venceu o mundo (João 16.33).

Precisamos renovar nossa aliança com Jesus, 

devemos colocar nossa esperança nEle, pois na 

verdade estamos no mundo, mas não somos do 

mundo (João 17.9). O nosso governante não é Temer 

ou Dilma, o nosso governante é o Emanuel, JESUS 

CRISTO, o Deus conosco! Ele prometeu, “e eis que 

eu estou convosco todos os dias, até a 

consumação dos séculos” (Mateus 28.20). Seja 

qual for a situação meu irmão ou minha irmã, JESUS 

está com você, está do seu lado, é só crer nEle!

Dc.Adair Nelo Pereira 

Culto Matutino
De 06h as 07h

Jesus Cristo
Deus conosco

É Deus quem faz o ministro, que o escolhe, que o 
envia, que o sustenta. Se não for assim, o ministério 
pastoral deixará de ser vocação para ser uma profissão. 
Posso afirmar que de todas as vocações, o ministério 
pastoral não é o menos exigente. Estar à frente de uma 
igreja, que é constituída de seguidores, requer tantas 
condições pessoais - coragem, tato, renuncia, piedade, 
sabedoria, paciência e arrojo - que só por força de uma 
convocação divina deve o homem abalar-se a tanto. Por 
isso, o pastor e sua família precisam de oração. ‘‘Orai 
por nós’’, foi o apelo do apóstolo Paulo aos irmãos da 
cidade de Tessalônica. E este é o apelo dos pastores em 
nossos dias. É sempre um deleite para qualquer pastor 
pensar  que muitas orações estão subindo 
constantemente ao Senhor em seu favor e de sua família.

Se você é pastor, nossas congratulações pelo seu dia. 
Se você não é pastor, seja um intercessor fervoroso a 
favor do pastor e de sua família. 

Pr.Olney Basília Silveira Lopes

NOSSA HOMENAGEM
pelo

DIA DO PASTOR
2º Domingo de junho

Grandioso Deus, desde já te louvamos pela vida de

 nosso Pr.Ozéas e de nosso futuro pastor Antonio Sérgio.

http://www.pibvpe.org


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

=> Pelos jovens de nossa igreja e outros que 

estão prestando o concurso para polícia civil 

hoje;

=> Que intensifiquemos nossas orações por  

Lurdinha Melo, Eliel Campos e outros

=> Continuemos intercedendo pela nossa 

nação. 

Manhã - Culto Doutrinário Noite - Culto Missionário

Prelúdio............................................................Piano
Prece de invocação.....................................Pr.Ozéas
¯Chamada a adoração..................Equipe de Louvor

¯Louvor Cong.......................................Hino 319 CC

Louvor..........................................................Gabriela
§Leit. Bíblica......................................João 10:1-11

Dir. Em verdade, em verdade vos digo: quem não entra 
pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra 
parte, esse é ladrão e salteador.
Cong. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre; e as ovelhas ouvem a sua voz; e ele 
chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora.
Dir. Depois de conduzir para fora todas as que lhe 
pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, 
porque conhecem a sua voz;
mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão 
dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Todos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não 
entenderam o que era que lhes dizia.
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade, em verdade 
vos digo: eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e 
salteadores; mas as ovelhas não os ouviram.
Cong. Eu sou a porta; se alguém entrar a casa; o filho fica 
entrará e sairá, e achará pastagens.
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; eu 
vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Todos.  Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida 
pelas ovelhas.
Oração de Intercessão
Louvor...............................................Ivânia Cabral

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

LANÇAMENTO DE MISSÕES ESTADUAIS

TEMA: Anuncio Cristo ao Agreste.

DIVISA: ‘‘Então, foi Ele anunciando por toda a 

cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito.’’ 

Luc.8:39b
Louvor....................................................José Manoel

§Mensagem.....................................Dc.Adair Nelo

‘‘UM ENCONTRO PESSOAL COM JESUS’’

Bênção Araônica e Apostólica

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

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

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

Louvor Congregacional..........................Hino 152 CC 

‘‘PASTOR DIVINO’’

Louvor...........................................................Onofre

Leit. Bíblica............................................João 21:1-9

Dir. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos 

discípulos junto do mar de Tiberíades; e manifestou-se 

deste modo:

Cong. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado 

Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os 

filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos.

Dir. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. 

Responderam-lhe: Nós também vamos contigo. 

Saíram e entraram no barco; e naquela noite nada 

apanharam.

Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na 

praia; todavia os discípulos não sabiam que era ele.

Cong. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, não tendes 

nada que comer? Responderam-lhe: Não.

Dir. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco, e 

achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar 

por causa da grande quantidade de peixes.

Todos. Então aquele discípulo a quem Jesus amava 

disse a Pedro: Senhor. Quando, pois, Simão Pedro 

ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque 

estava despido, e lançou-se ao mar;

mas os outros discípulos vieram no barquinho, 

puxando a rede com os peixes, porque não estavam 

distantes da terra senão cerca de duzentos côvados.

Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas, e um peixe 

posto em cima delas, e pão.

Oração de Intercessão

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

§Mensagem.........................Sem.Carlos Marques 

‘‘CHAMADOS PARA SERVIR’’ 

Momento de Consagração.....................Hino 160 CC

Bençãos Araônica e Apostólica

§Abertura da Escola Bíblica

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

Foi surpreendente o evento de ontem à noite no 

pátio do templo. Mais de 100 casais aqui estiveram 

participando do jantar do namorados.

Agradecemos à toda EDG do ECC por todo 

empenho nesta linda programação e pela edificante 

palavra do Pr.Vadelcio da Igreja Congregacional Vale 

da Benção em Caruaru.          Coord.Pedro Lira e 

Novos Membros
No culto cerimonial da noite do último domingo 

a igreja recebeu pelo batismo 10 novos membros: 

Adrielly Priscilla da Silva, Igor Teotônio Tavares, José 

Inácio da Silva, Maria José Felix de Oliveira Falcão, 

Maria Adrielly Almeida Nunes, Priscilla Nascimento 

dos Santos, Marli de Oliveira Falcão, Terezinha 

Monteiro da Silva, Vivian Vieira Alves, Severina Felix 

de Albuquerque da Silva.

Desde a última terça-feira o nosso zelador Jucinaldo 

Amorim entrou em período de férias. O irmão João 

Batista estará responsável por esta área durante este 

período. (Fone: 9 8724-4910). Pedimos a cooperação 

de compreensão de todos os membros e congregados 

de nossa querida PIBV, especialmente de nossas 

lideranças. 

ZELADORIA

Nas noites de despedida e posse em julho, o nosso 

coral estará louvando e a ministra de música pede que 

todos estejam empenhados nos ensaios para que 

naquelas noites nosso Deus seja engrandecido 

através de nossos cânticos. Para isto é necessário que 

todos os coristas não faltem nos ensaios. Naquelas 

noites também em um dos louvores contaremos com a 

participação dos ex-coristas da PIBV, que também já 

podem vir para participar dos ensaios. 

Atenciosamente, MM.Benilda Luz   

Coristas

Amados irmãos, devido a ausência de nosso 

querido Pr.Ozéas e do tesoureiro Dc.Pedro Lira 

nossa assembleia ordinária deste mês será 

transferida e realizada junto com os relatórios do 

mês de junho no terceiro domingo de julho.   

Assembleía 

Missões 
Estaduais

Hoje à noite teremos o lançamento da campanha 

de Missões Estaduais que deve encerrar-se 

impreterivelmente no último domingo de julho.

Culto da Família
No último domingo deste mês estaremos 

consagrando a Deus mais uma vez nossas famílias no 

CULTO DA FAMÍLIA onde contaremos com a 

presença do Pr. José Carlos da Igreja Batista de Carpina. 

Atenção jovens e adolescentes que irão 
participar do ACAMP férias e que ainda não 
devolveram suas fichas, entreguem sem falta 
hoje.  Procurem as responsáveis:  Camilla Brito e 
Eduarda Nascimento. 

ACAMP FÉRIAS
Amigo visitante sua presença aqui 

conosco é motivo de grande 

alegria! Junte-se a nós em louvor e 

adoração ao nosso Deus e Pai.

‘‘Então, foi Ele anunciando por  toda a cidade 
todas as coisas que  Jesus lhes tinha feito.’’ Luc.8:39b
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