
Próximo Domingo 

Roteiro da Semana

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

LIVRE - Dia das Mães

Culto Matutino
De 06h as 07h

MANHA - CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Liliane Maciel      Mens.Pr.Antonio Sérgio

NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO

Dir.  Jonas Francisco      Mens. Carlos Marques

PIANO: Benilda   REGENTE: Samuel Neto

LOUVOR: Manhã: Philippe /  - Dep.InfantilESPECIAL

                  Noite: Fabrício / Tatiana Iracelly 

OFERTÓRIO: Dc.Benício/ Dc.Chalega

                       Dc. Isaque Pereira / Dc.Pedro

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

RECEPCIONISTAS: Igor e Lurdinha

BERÇARIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

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

Noite: - Steffanny, Lúcia   - , Isabelle SALA 1 SALA 2 Lurdinha

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 / Ivânia

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe:  Mensagem:  Júlia, Cláudia,Felipe C.,Matheus Lucy                 

MANHA - CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Caio Túlio       Mens.Pr.Antonio Sérgio

NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Dc.Joselias Melo      Mens. Pr.Antonio Sérgio

PIANO: Benilda   REGENTE: Miriam Jair

LOUVOR: Manhã: Willisson / Cristiana Lins

                  Noite: Grupo Águios / Marta Santos

OFERTÓRIO: Dc.Adair Nelo / Dc.Carlos Cunha

                       Dc.Antonio Manoel / Dc.José Vicente

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Chalega /  Dc.Pedro

RECEPCIONISTAS: Carminha / Gedísia

BERÇARIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

Manhã: -  - Benilda, Bruna SousaSALA 1   SALA 2Karla, Lurdinha  

Noite: - Ana Vital, Milka  - Edjanete, 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 / Ivânia

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe:  Mens:  Isaque Jr./Diego/Raissa Nogueira/Laís Mika 

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     ►

Maria José / Dc.Benício

Salomé / Pr.Luis

Penha / Carlos Marques

Léa / Dc.Adair Nelo

Dsa.Maria da Luz / Pr.Sérgio

SEDE

HOJE - Dia das Mães 

 Fazendo Discípulos e Edificando Vidas em Cristo 

Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (79) 9 8807-8880 / (79) 3259-4770

Informativo Semanal - Ano XXXVIII - Nº 32- 14 de MAIO 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)

 - (77) 9 9135-8426

SEGUNDA-FEIRA - MCA / Às 14 horas
Homenagem às Mães pela Associação Mata Centro

Local: Congregação Batista Bela Vista II - Mens. Pr.Sérgio

TERÇA-FEIRA -À NOITE
MCA -  TERCEIRA IDADE - Estudo Pg.24

Dir. Marta A. e Valdenice Soares

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 
Dir. Ricardo e Solange  Mens. Carlos Marques

Louvor: Dcs.Benício e Maria

QUINTA-FEIRA

Sociedade de Homens Batistas
Culto de Ação de Graças na casa de Irmão Geraldinho

Dir. Antonio Marmo    Mens. Pr.Luis Severino

SÁBADO -ENSAIO DO CORAL ÀS 15 H
À NOITE => Conferência da Família na Igreja Batista em 

Lídia Queiroz - Mens. Pr.Antonio Sérgio

De acordo com provérbios 31, a mãe bem aventurada ama e é amada por seu marido e lhos. Ela investe 
seu tempo e amor educando seus lhos porque, sobretudo, acredita que a maternidade é um chamado 
divino cuja responsabilidade é formar e moldar a vida dos lhos que, um dia poderão fazer diferença 
nesta e em outras gerações. Tem razão o pensador quando arma: “a mão que embala o berço, governa 
o mundo”. Portanto, neste dia dedicado as nossas mamães, apresento dois princípios norteadores que 
são marcas distintivas de toda mãe bem aventurada:
 
1. EQUILIBRIO ESPIRITUAL - Mães bem aventuradas são uma REFERENCIA  de vida consagrada e 
zelosa para sua família, ou seja, para seu marido e lhos. Ela cuida de sua vida espiritual e de sua 
família (Pv 31.30). E, assim, tal mãe é um ponto de referencia na vida de sua família. Ela anda no temor 
do Senhor. Destarte, seu marido e lhos em todas as situações agradáveis ou difíceis de suas vidas 
sabem que podem contar com ela (v.27), pois tem nela um porto seguro. É que ela cuida do bom 
andamento da sua casa, mesmo nestes dias em que tem que trabalhar fora. Ela está sempre à 
disposição dos seus amados, presente e atenta a tudo na administração de sua casa. A palavra “atenta” 
signica ‘cerca ao redor com espinhos’. ‘Vigiar’. Nestes dias de extrema iniquidade, esta 
característica da mãe, da mulher virtuosa, agiganta-se!
 
2. EQUILIBRIO EMOCIONAL - Mães bem aventuradas são uma referencia  de vida emocionalmente 
saudável. Ela são aquelas que ouvem atentamente.  “Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua 
família está vestida de escarlata” (Pv 31:21). Conforme disse um pensador sobre esta mãe de 
Provérbios 31: “Não era uma mulher ansiosa, medrosa. Antes, era conante e proativa. Isso se deve, 
principalmente, ao fato de ser uma mulher de atitude, que plantava as sementes necessárias a uma boa 
colheita”. A vida emocional saudável é fundamental, especialmente nestes dias difíceis que estamos 
vivendo. Por outro lado, tais mães são capazes de ouvir atentamente. Pesquisas revelam que mães que 
trabalham fora falam menos com os lhos. Tais mães estão sempre atentas. Ouvir e sentir são marcas 
de todas as mães, a ponto de se armar que elas têm um sexto sentido. Mas, de que forma? Elas ouvem 
com seus corações os corações de seus lhos da infância até a velhice e, por isso estão sempre prontas 
para orientá-los. Que dom notável! Deus as habilitou para cuidar e preparar seus lhos para a vida, 
especialmente para aprenderem a andar no temor do Senhor (Pv. 22.6)
 
Finalmente, armamos que mães bem aventuradas são todas quantas andam no temor do Senhor (Pv 
31.30). Por esta razão, elas são mães incentivadoras,  semeadoras e exemplo de vida espiritual e 
emocianal equilibradas. E, assim, elas direcionam toda a sua casa para que ande no temor do Senhor 
(Josue 24.14,15). A minha oração é que neste dia dedicado as mamães, reconheçamos com gratidão seu 
valor, e importância em nossas vidas. Sejamos gratos a Deus, pois nossas mães se gastam por toda a 
vida para serem benção em nossas vidas. Que neste dia especial louvemos a Deus por nossas mamães, 
pois elas nos incentivaram, semearam valores eternos, por exemplo, o amor e a verdade em nossas 
vidas. Elas são o nosso exemplo maior de honestidade, consagração, amor e trabalho por nossas vidas 
e por toda a família. Que Deus as abençoe ricamente queridas mamães é a nossa oração de gratidão a 
Deus, conforme o autor de Provérbios 31:28-31:  28 Seus lhos se levantam e a elogiam; seu marido 
também a elogia, dizendo: 29 ‘‘Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera". 30 A beleza 
é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. 31 Que ela 
receba a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade.’’ 

Parabéns, queridas mamães!
Afetuosamente, Seu Pastor

MÃES BEM-AVENTURADAS!
“Levantam-se seus lhos, e lhe chamam bem-aventurada...” (Pv 31.28).



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

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

Louvor Cong.....................  ...Hino 380 CC.. .................‘‘Amor’’

& Leitura Bíblica....................................Pv. 31.10-12; 27-31

Dir. Uma esposa exemplar; feliz quem a encontrar! É 

muito mais valiosa que os rubis.

Cong.Seu marido tem plena conança nela e nunca lhe 

falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, 

todos os dias da sua vida.

Dir.Está atenta ao andamento da casa, e não come o 

pão da preguiça.

Homens. Levantam-se seus lhos e chamam-na bem-

aventurada; seu marido também, e ele a louva.

M u l h e r e s .  M u i t a s   l h a s  t ê m  p r o c e d i d o 

virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente!

Dir.Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a 

mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada.

Dai-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio 

trabalho louvá-la nas portas.

Oração Intercessória

Louvor.....................................................................André Philippi

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

“MÃES BEM AVENTURADAS’’

Consagração de Dízimos e Ofertas...............Hino 304 CC
‘‘Um vaso de bênção’’

Homenagem Especial para as Mães

Bênção Araônica e Apostólica

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

Processional.................................................................................................Piano
Chamada a Adoração.....................................................Equipe de Louvor
Oração Invocatória.....................................................................Dc.Chalega
Louvor..........................................................................................................Mônica
Louvor Cong..............................................................................Hino 499 HCC

 ‘‘Ouvi contar a história de Jesus’’

Consagração......Culto Infantil

Louvor........................................................................................................Fabrício

& Leitura Bíblica................................................................1 Samuel 1: 1-10
Dir. Houve um homem de Ramataim-Zom, da montanha de 
Efraim, cujo nome era Elcana, lho de Jeroão, lho de Eliú, lho 
de Toú, lho de Zufe, efrateu.
E este tinha duas mulheres: o nome de uma era Ana, e o da outra 
Penina. E Penina tinha lhos, porém Ana não os tinha.
Todos. Subia, pois, este homem, da sua cidade, de ano em ano, a 
adorar e a sacricar ao Senhor dos Exércitos em Siló; e estavam 
ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois lhos de Eli.
Dir. E sucedeu que no dia em que Elcana sacricava, dava ele 
porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus lhos, e a todas as 
suas lhas.
Porém a Ana dava uma parte excelente; porque amava a Ana, 
embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre.
Cong. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar; 
porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre.
E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do 
Senhor, a outra a irritava; por isso chorava, e não comia.
Dir.  Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E 
por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou 
eu melhor do que dez lhos?
Todos. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam 
em Siló; e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a 
um pilar do templo do Senhor.
Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou 
abundantemente.

Oração Intercessória

Consagração de Dízimos e Ofertas.....................................Hino 303 CC
‘‘Amor a Jesus’’

Louvor.......................................................................................Tatiana Iracelly
&Mensagem.........................................................................Carlos Marques

‘‘ANA, exemplo de Mulher e Mãe aos pés do Senhor’’ 

(1 Samuel 1:20-28)
Bênção Araônica e Apostólica

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

Noite - Culto EvangelísticoManhã - Culto Doutrinário

Reunião
Domingo/ Dia 28 - Pastor convoca às 14h30 a 

comissão do Retiro Espiritual 2018. 

Pauta: Apreciação, Definição, Locais, Valores e 

Regimento.

Feijoada da Família
R$ 10,00

Em prol do XXV ECC

Dia 28 de
Maio

Assembleia
Informamos aos amados irmãos que a  

assembleia geral ordinária deste mês será 

realizada no quarto domingo do corrente.

Parabéns
à todas as Mamães da 

Primeira Igreja Batista

Feliz

Realização
Pr.Ozéas e irmã Genilda foram contemplados 

com mais uma bênção na realização de sua vida 
ministerial e familiar. Na noite do domingo, 30 de 
abril (mês de aniversário do casal), o nosso lho 
primogênito Adoniran Judson, em solenidade 
tocante no santuário da PIB de Aracaju, foi 
consagrado ao diaconato da referida igreja, 
somando-se aos 41 diáconos que dali já fazem parte.

Externamos nossa grande expressão de saudade 
à toda PIBV, recebam nosso abraço e aguardem a 
nossa presença no XXV ECC.    

Gideões 

Discipulado
Convocamos todos os novos decididos à 

estarem com o pastor na sala de discipulado 

(Gabinete Pastoral) para decidirmos, neste 

domingo, a data do batismo.                      Pr. A. Sérgio   

Nossa vigília de encerramento será realizada no dia 
30 DE MAIO nos respectivos horários:

6h00 AS 7h00 - Na igreja ou no seu lar
14h00 AS 15h00 - Na igreja ou no seu lar

19h30 AS 21h00 - TODA IGREJA REUNIDA NO TEMPLO

28 de Maio 
Culto da Centésima Ovelha 

A partir de hoje os amados irmãos já terão à 
disposição o convite para o culto da Centésima 
Ovelha. Tenhamos como objetivo alcançar os 
familiares que ainda não conhecem Jesus. Cada 
irmão deverá trazer para este culto especial 5 ou mais 
familiares, por quem esteja orando.  

No próximo nal de semana será realizada na 

cidade de Petrolina, a Convenção Estadual dos 

Gideões Internacionais.  Que terá como 

representante de nossa PIBV o Dc.Pedro Lira 

(Presidente estadual dos Gideões) .

Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 14
Eliane Ferreira da Silva Verçosa..........9 8799-0828
Ygor Manoel Lourenço dos Santos.......9 9747-5418
Dia 16
Severino Maximino da Rocha...............9 8845-1916
Dia 18
Alline Lima da Silveira..........................9 8748-3564
Edenildo Martins da Silva.....................9 9900-9353
Creusa Maria de Santana........................ 3145-0324
Dia 19
Maria José da Rocha.............................9 8527-4647
Dia 20
Ana Lúcia de Sousa...............................9 9649-0484
Júlia Emanuely Santana P. de Melo......9 8303-6686
Maria da Conceição dos Santos............9 8839-4148

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!
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