
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir. Adriano Diêgo     Mensagem. Dc.Adair Nelo

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Klismann Rafael  Mensagem. Sem.Carlos Marques

Piano: Benilda   Regente: Samuel Neto

LOUVOR: Manhã:  Willisson / Dep.Infantil

Noite: Trio Masculino / Magno e Vivian Alves / Culto Infantil

•OFERTÓRIO: Dc.Severino Chalega / Dc.Joselias Melo

                         Dc.José Vicente  / Dc.Benício da Luz                        

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

RECEPCIONISTAS: Marta Albuquerque / Carminha

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

Manhã: Dena / Itaquatiara  

Noite: Michela / Steffanny / Thássia/ Tatiana/ Eduarda V./Lucy

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

                               Mikaela / Eduarda / Ivânia
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www.pibvpe.org           face: Primeira Igreja Batista de Vitória - PE

Pastor Titular: Antonio Sérgio de Araújo Costa (prasergiocosta@yahoo.com.br)Hoje - Dia dos Pais 

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

ASSOCIAÇÃO MATA CENTRO - POMBOS 

TERÇA-FEIRA -À NOITE  

Mulheres Cristãs em Ação

ROL DE BEBÊS – SALOMÉ

Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DO IRMÃO AZAIAS FREITAS

DIR. Bento MENS. Dc.Benício

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

=>Dir. Ricardo      Mens. Dc.José Vicente

Louvor: Sheila / Socorro Lins

SÁBADO

ENSAIOS E REUNIÕES

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Salomé  / Pr.Luis

Penha / Sem.Carlos

Dsa.Maria da Luz / Dc.Beníc io

Maria Francisca / Pr.Vardel le

 Irandi /Dc.Adair Nelo

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

LIVRE - DIA DOS PAIS

Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (81) 98780-3875
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir. Pâmella Mychaelli      Mensagem. Dc.Pedro Lira

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Ygor Manoel       Mensagem. Pr.Samuel Jr.

Piano: Benilda   Regente: Márcia Luz

LOUVOR: Manhã:  Grupo Nova Geração / Grupo Shekinah

                  Noite: Milay Élen / Ezequiel / Grupo Águios

•OFERTÓRIO: Dsa.Elieser Felix / Dsa.Maria Emília

                       Dsa.Aguilazil Augusta  / Dsa.Solange Ferreira                        

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

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

Manhã: Grazzi / Nalva Maximino

Noite: Tatiana Líbia / Valquiria / Sara / Vivian / Sheilla

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

                               Karol / Milay 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

Culto Matutino
De 06h as 07h

“Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque 
vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, Pais, porque já 

conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus 
está em vós, e já vencestes o maligno” (1 João 2:13-14).

Pais, Dádivas de Deus-Pai!

Neste dia em que celebramos a vida e amor daquele que Deus reservou para ser nossos pais, 

aproveito para dedicar a cada papai da nossa amada Primeira Igreja, o texto abaixo (*):

Ser pai é uma missão; Não é apenas reprodução! Ser pai é dar amor, carinho e proteção. Ser 

amigo leal nas horas certas; E severo com brandura quando for preciso, Para educar e mostrar o 

caminho certo Nos quais os filhos vislumbrarão Uma referência a seguir. Pai é proteção e segurança! 

Quando suas mãos buscam as mãos dos filhos Eles sentem-se seguros e protegidos; E caminham 

lado a lado sem temor, Mesmo que estejam temerosos De enfrentar qualquer obstáculo que surgir. 

Em suas vidas e caminhos Pai é o amigo para as brincadeiras É o confidente nas angustias, É o 

sorriso na alegria É o companheiro nas tristezas, É o amparo no cansaço E o colo quando o sono 

chega Velando com ternura o meu adormecer! E se eu ficar doente, o franzir de sua testa Reflete a 

preocupação e busca logo os recursos Para que eu possa logo sarar. Esse é o meu pai, Aquele 

homem bondoso Que eu sempre vou amar! Ser Pai é uma missão e uma benção!

Que suas vidas amados irmãos sejam inspiração para vossos filhos que, por compreenderem o 

amor de Deus na vida de vocês, no lar, na igreja, nas relações e no dia a dia, possam, igualmente, 

reproduzir este amor. Nada alegra mais um pai cristão do que saber que seus filhos andam no temor 

do Senhor. E, por esta razão, todos celebramos a Deus suas vidas de amor, dedicação e trabalho 

incansável pelo bem da família (Salmos 127 e 128).. Sempre seremos gratos a Deus por suas vidas 

em nossas vidas amados papais, pois sem vocês não seríamos o que somos. 

Parabéns, queridos papais e que as benção de Deus sejam derramadas copiosamente sobre 

as vossas vidas. 

(*) Fonte: (http://www.mensagenscomamor.com/poesias_dia_dos_pais.htm#ixzz39uO8BR00)

FELIZ DIA DOS PAIS!!

Afetuosamente, seu Pastor!

http://www.pibvpe.org
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1jo/2/13-14
http://www.mensagenscomamor.com/poesias_dia_dos_pais.htm


Manhã - Culto Doutrinário Noite - Culto Evangelístico

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

Oração de invocação

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

Louvor Congregacional........................Hino 193 HCC

Louvor ..............................................Trio Masculino
Leit. Bíblica..................................Jeremias 17:1-10

Dir. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, 

com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e 

nas pontas dos vossos altares.

Como também seus filhos se lembram dos seus altares, e 

dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos 

outeiros,

Cong. Ó meu monte, no campo, a tua riqueza e todos os teus 

tesouros, darei por presa, como também os teus altos, por 

causa do pecado, em todos os teus termos.

Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e 

far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces; 

porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para 

sempre.

Dir.Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no 

homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração 

do Senhor!

Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá 

quando vem o bem; antes morará nos lugares secos do 

deserto, na terra salgada e inabitável.

Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o 

Senhor.

Todos. Porque será como a árvore plantada junto às águas, 

que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia 

quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; e no ano de 

sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto.

Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e 

perverso; quem o conhecerá?

Dir. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins; e 

isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e 

segundo o fruto das suas ações. 

Louvor .................................................Culto Infantil

Oração de Intercessão

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

Louvor ..............................................Magno e Vivian

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

‘‘O Deus da esperança’’

Bênção Araônica e Apostólica

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

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

Oração de Invocação.

Louvor Congregacional...........................Hino  67 CC

Louvor........................................................Willisson

Leit. Bíblica.................................Jeremias 31.31-34

Dir. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um 

pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá,

Cong. não conforme o pacto que fiz com seus pais, no 

dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do 

Egito, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de 

eu os haver desposado, diz o Senhor.

Dir. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel 

depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei a minha lei 

no seu interior, e a escreverei no seu coração; e eu 

serei o seu Deus e eles serão o meu povo.

Todos. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, 

nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao 

Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor 

deles até o maior, diz o Senhor; pois lhes perdoarei a 

sua iniqüidade, e não me lembrarei mais dos seus 

pecados.

Oração de Intercessão

Momento de Consagração.............................Cântico

‘‘Oferta Agradável à ti’’ 

§MENSAGEM...................................Dc.Adair Nelo

‘‘O Deus que renova a nossa fé’’

Lamentações 5:21

Homenagem aos Pais - Dep.Infantil

Bençãos Araônica e Apostólica

§Abertura da Escola Bíblica

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

Atenção amados casais, no próximo sábado 

será realizado aqui no espaço térreo o culto de 

entrega das fichas para 24º Encontro de Casais 

com Cristo de nossa igreja. Venha e pegue uma 

ficha para convidar o casal a quem você deseja 

que também participe da bênção que é o ECC. 

Dê preferência à casais não evangélicos.

Casal ficha: Valdir e Steffanny

      Feliz Aniversário!
DIA 10

Abner Gabriel da Silva Souza.....................9 8859-5216

HOJE - Dia 14

Débora Soares de Almeida Lima................9 9737-8901

Maria Eduarda da Silva Cabral...................9 9544-3949

SEGUNDA - Dia 15

Maria José Maximino de Lima....................9 8842-7660

TERÇA - Dia 16

Josefa Antonia dos Santos (Zeza)

QUARTA - Dia 17

Maria do Carmo Batista de Almeida..........9 8731-0161 

QUINTA - Dia 18

Marcos Barbosa da Silva............................9 8572-5620

SEXTA - Dia 19

Malena Luz de Almeida...............................9 9586-2433

SÁBADO - Dia 20

Ezequiel Alves de Oliveira...........................9 8802-5029

Steffanny dos Santos F. de Lira Santana..9 8621-0796

Marineide Maria de França.........................9 8342-2095

Parabenize seu irmão(a)!

AGOSTO - MÊS DA JUVENTUDE

‘‘Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e 
cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento.’’Ecl.12:1

‘‘Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que 
preservas a minha vida.’’ Sl. 119:93

MEDITE!

SENHOR, tu que és pai de todos nós, peço que abençoes estes homens que 
enviaste para desempenhar o papel de pai. Multiplicai os seus dias em nosso 

meio para que possamos sentir, sua bendita presença nos momentos 
felizes e difíceis da vida. Amém! 

Recebam neste dia especial um abraço fraterno de toda sua igreja! 

XXIV ECC

Estudo e Debate
Queridos jovens, no último sábado deste mês (dia 

27) teremos o nosso primeiro encontro com o 

Pr.Antonio Sérgio. Será uma noite de estudo e 

debates. TEMA: CIÊNCIA E FÉ.

Orai sem cessar
=> Por todos os pais no dia especial de hoje; 

=> Oremos pelos cirurgiados entre eles: Luzinete 

Saraiva e Tânia Amorim; 

=> Pelos enfermos: Pr.Ayron Philippini, Eliel 

Campos, Gilvanete Amorim, Dc.Valdeci 

Arcanjo, Maria Pereira, Dc.Juvenal e outros;

=> Oremos pela mudança e retorno do Pr.Antonio 

Sérgio e família;

=> Pelo XXIV Encontro de Casais com Cristo.

=> Por todas as famílias;

=> Pela integridade física dos irmãos;

=> Pelos jovens que estão estudando para 

concursos, pleiteando uma vaga de trabalho.    

Ensaios - MCA
A ministra de música Benilda Luz informa que 

a partir da próxima terça-feira iniciará os 

ensaios dos hinos para o aniversário da MCA. 

Logo após às suas programações semanais.

 Não faltem!  

Reunião
O casal coordenador geral do ECC Dc.Pedro 

e Sandra Lira convoca a toda à equipe de 

direção geral para uma breve reunião logo após 

o culto desta manhã   

Decisão por Cristo
Em tempo, gostaríamos de informar que fizeram 

sua decisão por Cristo as adolescentes Maria 

Fernanda e Ana Gabrielle.

Sejam bem vindas à família de Deus!  

Associação Mata Centro
Amanhã todas as mulheres cristãs deverão estar 

aqui às 13h45 para seguirmos em direção ao ponto de 

ônibus (POMBOS). Às que desejarem poderão ir direto 

para o ponto que fica em frente à subida do reservatório. 

Sejam bem vindas à família de Deus!  
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