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

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

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

Louvor Congreagacional...........................Hino 366 CC

‘‘Firmeza’’

Consagração ao Culto Infantil

Louvor..............................................................Família Luz

§ ........................................Lucas 15. 1-7Leitura Bíblica..

Dir. E Chegavam-se a ele todos os publicanos e 

pecadores para o ouvir.

E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: 

Este recebe pecadores, e come com eles.

Homens. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo:

Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e 

perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa 

e nove, e vai após a perdida até que venha a achá-la?

Mulheres. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, 

jubiloso;

E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, 

dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a 

minha ovelha perdida.

Todos. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por 

um pecador que se arrepende, mais do que por 

noventa e nove justos que não necessitam de 

arrependimento.

Oração de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas..........Hino 303 CC

‘‘Amor a Jesus’’

*CÂNTICOS DE LOUVOR E ADORAÇÃO

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

§Mensagem..........................................Jonas Francisco

“NOVO NASCIMENTO» (Jo 3:1 a 16) 

Bênção Araônica e Apostólica

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

AMANHÃ - Dia 16

Pedro Emanuel de Lira Santana.....................9 7104-3912

Heitor Montenegro Vieira.............................9 9642-1212

Terça - Dia 17

Paula da Conceição Gomes............................9 8512-0866

Quarta - Dia 18

Aglailson Barbosa da Silva Júnior.................9 9751-0548

Quinta - Dia 19

Elisângela Soares da Silva.............................9 9584-2852

Julliane Emmanuela de A. Barreto Silva........9 8754-3744

Fabrício Michel de Farias Pergentino............9 8604-8072

Feliz Aniversário!

Manhã - Culto Doutrinário

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

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

Louvor Congregacional..................................Hino 342 CC

§Leitura Bíblica...............................................Salmos 146

Dirigente: E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do 

trono, e dos animais, e dos anciãos; e era o número deles milhões de 

milhões, e milhares de milhares. 

Congregação: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o 

monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas 

testas tinham escrito o nome de seu Pai. 

Dirigente: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e 

como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes 

trovões, que dizia: Aleluia! pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso 

reina. 

Homens: Só tu és Senhor; tu zeste o céu, o céu dos céus, e todo o 

seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto 

neles há, e tu os guardas com vida a todos; e o exército dos céus te 

adora.

Congregação: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que 

estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? E eu 

disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram 

da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam 

no sangue do Cordeiro.

Mulheres: Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de 

dia e de noite no seu templo; e aquele que está assentado sobre o 

trono os cobrirá com a sua sombra. 

Dirigente: Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede; nem 

sol nem calma alguma cairá sobre eles.

Todos: Porque o Cordeiro que está no meio do trono os 

apascentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da 

vida; e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima.

Oração pelos enfermos e aniversariantes

*CÂNTICOS DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Dedicação e Vidas e Bens ao Senhor.............Hino 299 CC

§Mensagem..........................................Dc.Benício da Luz

“AS PROMESSAS DO SENHOR” (Heb.13.5,6)

Apresentação de Encerramento da EBF

TEMA: DEUS está pintando a minha história.

§ Abertura da Escola Bíblica Dominical

Bênçãos Araônica e Apostólica

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

Noite - Culto Evangelístico

Informativos

Escola Bíblia da Férias

Deliberações da Assembleia
MOVIMENTO DE MEMBROS - a igreja 

recebeu por ACLAMAÇÃO o casal: Daniel Sabino de 

Albuquerque   Maria  Célia Paz Alves de Albuquerque.  e

Este abençoado casal já é lho de nossa igreja e 

estavam há um tempo residindo no Rio de Janeiro, 

mas agora estão de volta. ‘‘Querida família seja bem 

vinda à nossa igreja!’’ 

Conselho Administrativo -AVALIAÇÃO DO 

SEMESTRE: Todos os eventos realizados pelos 

ministérios da igreja, inclusive, as celebrações do 

centenário e o ejc, foram avaliados positivamente, 

com algumas correções pontuais a serem efetivadas. 

A Deus toda a glória!

Recomendações - As assembleias seguirão o 

tramite normal, nos termos do estatuto, porém, os 

RELATÓRIOS FINANCEIROS, por critério de 

segurança, serão apreciados e aprovados pelo 

conselho scal. Os irmãos que desejarem poderão 

conferir em cópia que será arquivada na secretaria.

Com relação a compra ou venda de patrimônio, 

apenas a assembleia geral poderá autorizar, bem 

como o orçamento anual, nos termos do estatuto.

PATRIMÔNIO: competirá a comissão eleita 

pela igreja cuidar do mesmo, e, para tanto, uma 

verba deverá estar a disposição da mesma 

mensalmente.

26º Encontro de Casais
No sábado dia 28 do corrente estaremos realizando o 

culto de entrega das chas para o 26º Encontro de 

Casais com Cristo que acontecerá nos dias 21-23 de 

setembro. NOSSA META - Convidar no mínimo 15 

CASAIS não evangélicos para participarem deste 

encontro. Desde já estejamos em oração por todos os 

casais que irão participar e trabalhar conosco.

Atenciosamente, Dc.Pedro e Sandra Lira

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!

PARABENIZE SEU IRMÃO (Ã)!

 Parabenizamos toda Equipe do Departamento 

Infantil da PIBV pelo belíssimo trabalho realizado 

com as crianças de nossas igreja e crianças visitantes. 

Todo trabalho foi realizado desde a última quinta-

feira até hoje com uma média de 100 crianças. 

TEMA: ‘‘DEUS está pintando a minha história’’

A Deus toda honra e toda glória!

Viagem
 Desde o último final de semana o pastor começou a 

organizar sua viagem para Bahia juntamente com sua 

família para participar neste final de mês das 

celebrações de colação de grau de sua filha 

KIMBERLY RHAVENNA SILVEIRA DE ARAÚJO. 

Formada no Curso de Arquitetura pela FAINOR - 

Faculdade Independente do Nordeste.

3º ECC de Carpina
No próximo final semana alguns casais de nossa 

igreja estarão trabalhando nesta obra do ministério 

da família em Carpina. 

Que Deus abençoe todos que irão trabalhar e participar!  

Orai sem cessar!
=> Pelos enfermos e aqueles que precisam de nossas 

orações: (esposa de irmão José Inácio)Irmã Berenice  

Irmã Salomé, D.Maria das Dores (sogra da Dsa. Ivonete 

Monteiro) que está internada no Hospital Otávio de 

Freitas e demais irmãos;

=> Irmã Mariângela pede a todos que orem por uma 

amiga do evangelho que está passando por uma fase 

difícil em sua vida: ;Joelma Motta

=> Pelo Congresso da Juventude que será realizado no 

próximo mês.



Roteiro da Semana 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 MISSÃO: 
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     ►

Carlinda / Carlos Marques

Irandi / Dc.Benício

Telma / Pr.Luis

Dsa.Maria da Luz / Dc.Adair

Maria Francisca/ Ivânia

 Uma Igreja Centenária servindo ao Deus Eterno 

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

Informativo Semanal - Ano XLII - Nº 39- 15 de JULHO de 2018

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 (77)-9135-8426 / (81)-8175-1814) 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

Pastor Fundador: Pr.João Borges da Rocha (Em 6 de janeiro de 1918)

TERÇA-FEIRA - À NOITE

Mulheres Cristãs em Ação

TERCEIRA IDADE 
‘‘OS IDOSOS PODEM SE CASAR DE NOVO’’

Dir. Marta e Valdenice

Sociedade de Homens  - À NOITE

Culto na Residência do irmão Fabrício do ÔNIBUS

Dir.   Mens.  José Martins Francisco Ribeiro

QUARTA-FEIRA -CULTO DE ORAÇÃO

Dir. Mens. Mônica Ferreira     Israel Ferreira

Louvor.  Mariângela Luz 

SÁBADO

- Mensageiras do Rei  / Ensaio do Coral

P R I M E I R A   I G R E J A   B A T I S T A

JUVENTUDE EM ADORAÇÃO - 18:00h às 18:50h.

    HOJE À TARDE

Sociedade Homens Batistas 

MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Márcia Luz         Mens. Dc.Benício

NOITE CULTO EVANGELÍSTICO - 

Dir. Dc.Adair Nelo      Mens. Jonas Francisco

PIANO:  Benilda Luz      REGENTE: Miriam Jair

LOUVOR: Manhã: Apresentação de Encerramento da EBF

                  Noite: Família Luz / Willisson

OFERTÓRIO: Dsa.Maria Emília / Dsa.Maria Lopes

      Dc.Aguilazil Santos / Dc.Helena Chaves

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

RECEPCIONISTAS: Socorro Evangelista / Dc.Joselias

BERÇÁRIO: (0 a 2 anos)Vice- Coord. Edijanete  

Manhã -  Laís , Lúcia: SALA 1 

Noite:  - - Edijanete    SALA 1  SALA 2   Aana Vital              

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

NÃO HAVERÁ ATIVIDADE NAS SALAS!

Todas as crianças deverão permanecer com seus pais 

no templo para assistirem o culto e participarem do 

momento de encerramento da EBF

MANHÃ - CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Danillo Souza       Mens. Dc.Adair Nelo

NOITE - CULTO DA FAMÍLIA

Dir. Mônica       Mens. Israel Ferreira

TECLADO:  Luzinete        REGENTE: Márcia Luz

LOUVOR: Manhã: Júlia / Mariana

                  Noite: Iolanda / Aristeu e Família

OFERTÓRIO: Dc. José Vicente  / Dc.Severino Chalega

      Dc.Joselias Melo / Dc.Isaque Ferreira

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Carlos / Dc.Chalega

RECEPCIONISTAS: Carminha / Gedísia

BERÇÁRIO: (0 a 2 anos)Vice- Coord. Edijanete  

Manhã -  Milka / Dena: SALA 1 

Noite:  - - Edijanete    SALA 1  SALA 2   Amina     

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Crescendo - 3 e 4 anos - Evanilma / Helyda

Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro Evangelista

Vivendo - 7 a 11 anos -  Ivaneide 

CULTO INFANTIL: Auxiliares: Diana / Tacyara / Ygor

Auxiliares Mirins:  Mens. Ester  Lucy

Culto na residência do irmão Severino Batista - Dir. Ronaldo Dutra    Mens. Dc.Benício

SÁBADO: Mensageiras do Rei - 13h às 15h.

Próximo Domingo

VISITE A NOSSA 

IGREJA E SEJA

 ABENÇOADO 

COM A 

PREGAÇÃO 

DO EVANGELHO 

DE JESUS 

CRISTO, 

O SALVADOR E 

SENHOR 

DO MUNDO!

MISSÃO DA IGREJA

‘‘Ide e Pregai o

 Evangelho 

de Jesus Cristo 

o Salvador’’

GABINETE

ATENDIMENTO PASTORAL

Terças e Quintas

das 9h as 11h30

CULTO DE ORAÇÃO
         Quartas-feiras 

        às 19h30

VISITA PASTORAL

(LARES)

Terças e Quintas

das 15h as 17h

Hoje (prasergiocosta@yahoo.com.br)

EM CRISTO PELA FÉ POSSO AFIRMAR (II)
“Perto está o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece” (Fp 4.5 b; 13).

mados continuando a reflexão redigida no boletim 01/07/18, destaco, nesta, Aoutros aspectos importantes das promessas do Senhor para as nossas vidas. De 
acordo com Paulo: “Pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm 

em Cristo o “sim”. Por isso, por intermédio dele, o “Amém” é proclamado por nós para a 
glória de Deus.  Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em 
Cristo” (1 Co 1.20,21). Desse modo, podemos afirmar que, pela fé, em Deus, somos mais 
que vencedores. Assim, é possível, a todo cristão que anda com Deus, afirmar:

“TENHO A SABEDORIA DO SENHOR”, para viver em santidade de vida e conduzir 
outros pelo caminho da vida, pois “Cristo Jesus (…) se tornou da parte de Deus (minha) 
sabedoria” (1 Coríntios 1. 30).
“POSSO SUPERAR A DÚVIDA E A FALTA DE FÉ” que tantas vezes assaltam o 
coração, porque vivo pela fé no Senhor Jesus, autor e consumador da minha fé (Romanos 
1.16,17; Hebreu 12.1-3) e, sobretudo, na “medida da fé que Deus repartiu a cada um” 
(Romanos 12.3).
“DIANTE DAS PREOCUPAÇÕES E FRUSTRAÇÕES DA VIDA”, presentes, à 
semelhança das enfermidades físicas e da alma - desde a queda de Adão no Éden (Gênesis 
3.1 ss) -, e que tanto nos atormentam o ser, que POSSO pela fé no meu Senhor e Salvador 
Jesus Cristo, “lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim” 
(I Pedro 5. 7). Em Cristo estou abrigado e posso vier em paz mesmo em meio as terríveis.
“SOU LIVRE E JAMAIS SEREI SUBJULGADO”, seja pela religião (ritual e 
dogmática), seus pseudos líderes e pseudos apóstolos, já que a si mesmos se fizeram 
'apóstolos' – fanáticos e dominadores da fé simples revelada em Jesus Cristo e nas 
Escrituras Sagradas -, pela tradição, pelas crendices e superstições “cristãs” atuais sob a 
forma de mantras, imposições e restrições a minha liberdade plena em Cristo, pois todos 
somos sacerdotes diante de Deus (1 Pedro 2.9,10),não havendo superioridade alguma dos 
líderes sobre os seus irmãos na fé, pois todos somos um em Cristo (João 17.21-23)). E, 
assim, nunca mais direi que estou PRESO, senão ao meu SENHOR E SALVADOR 
JESUS CRISTO, pois “onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade” (2 Coríntios 3.17). 
Meu SER E CORPO são o templo do Espírito Santo de Deus que mim habita, sendo da 
parte de Deus, O SELO E O PENHOR DA MINHA REDENÇÃO ETERNA (Efésios 
12.13,14).
“JAMAIS SEREI CONDENADO”, pois temos do Senhor Jesus, a promessa: “agora, 
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus” (Romanos 8.1). Assim, estou 
em Jesus Cristo e, assim, estou livre de condenação ETERNA (João 3.16-18), pois nele 
tenho a vida plena e abundante aqui e na eternidade pela FÉ (João 5.24; 10.10 b). 
Aleluia!!!

Destarte, amados, toda esta nossa herança está vinculada a Jesus Cristo, nosso Salvador e 
Senhor, pois n'Ele somos eternamente abençoados “com toda a sorte de bênçãos”. Assim, 
não se trata de ufanismo, mas de dádivas provenientes de Deus Pai, aos seus filhos amados 
(Efésios 1.1-3). Que benção é poder cantar: "Eu sou de Jesus, Aleluia!..." (CC, nº 401).

Pr. Antonio Sérgio A. Costa
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