
•PELA MANHÃ-  CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Dc. Benício da Luz       Mens. Pr. Ozéas Santos 

•NOITE:  CULTO EVANGELÍSTICO

Dir.                         Mens. Pr. Luis Severino

Piano: Benilda   Regente:  Dsa.Maria da Luz

LOUVOR: Manhã:  Rafael

                  Noite: Sociedade de Homens / Mulheres Cristãs

•OFERTÓRIO: Dsa. Maria da Luz/ Dsa. Maria Emília

                        Dc. Antonio Manoel / Dc. Severino Milton

•PLANTÃO NO TÉRREO:Dc. Chalega/ Dc. Joselias

RECEPCIONISTAS: Gedísia / Mariângela

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                      Manhã: Ana Vital / Sarah

                  Noite: Lurdinha / Bruna / Mariana Rocha / Isabelle 

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Nalva Maximino

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

Informativo Semanal - Ano XXXVIII - Nº 03 - 16 de Outubro de 2016

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  - (77) 9 9135-8426(prasergiocosta@yahoo.com.br)Hoje  

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 

TERÇA-FEIRA -À NOITE  

Mulheres Cristãs em Ação

ROL DE BEBÊS

Sociedade de Homens Batistas

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO

=>Dir.  Chalega e Telma  /  Mens. Pr. Antonio Sérgio 

Louvor: Mariângela Luz / Socorro Lins

SÁBADO

ENSAIOS - Coral - às 15 horas

À NOITE - Culto de Avaliação do XXIV ECC

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Dsa.Maria da Luz / Pr.Luis

Li l iane / Luz inete

Salomé / Lucimar

Maria José / Sem.Adair

Sem.Carlos / Pr.Antonio Sérgio

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

LIVRE - Em face da realização do 24º Encontro de Casais com Cristo

Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (79) 9 8807-8880 / (79) 3259-4770
•PELA MANHÃ-  CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Ivânia Cabral      Mens. Pr. Antonio Sérgio

•NOITE:  CULTO DA FAMÍLIA

Dir.    Mens. Pr. Antonio SérgioDc. Pedro Lira

Piano: Benilda   Regente:  Márcia Luz

LOUVOR: Manhã: Dsa.Solange Ferreira

                  Noite: Hélio e Marta / Socorro Lira e Família

•OFERTÓRIO: Dsa. Aguilazil Santos/ Dsa. Maria Lopes

                        Dc. Pedro Lira / Dc. Dc.Carlos Cunha

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

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                      Manhã: Itaquatiara / Eudenice

                      Noite: Steffanny / Thássia / Karollayne / Grazzi

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Nalva Maximino

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 / Rosimery

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

Culto Matutino
De 06h as 07h

Li a matéria abaixo e, por concorda em regra, com a mesma, compartilho com os irmãos: Um pai 

de família se encontrava arando um campo que estava junto a um canal de irrigação, enquanto seu filho 

brincava na beira do canal. Repentinamente o menino gritou: “Pai me ajuda! Estou caindo no canal!”.

O Pai levantou a cabeça e viu seu filho segurando em uma pequena árvore que crescia junto ao 

canal. “Espera um pouco, filho”, respondeu o pai, “espera um pouquinho até que eu termine o que estou 

fazendo.” Incrível, não é verdade? Sem dúvida alguma! Que pai deixaria o seu filho lutando sozinho 

contra a força da água? Muitas das vezes deixamos nossos filhos sozinhos, sem dar atenção à eles, e 

priorizamos outras coisas. Como podemos ajudar nossos filhos contra as correntes de água que 

atingem suas vidas? Corrente de valores errados que infestam nosso cotidiano, etc.

Como acudi-los rapidamente?

Os pais têm entre outras, duas ferramentas de influência para transmitir valores: O exemplo e um 

ambiente  familiar de cordialidade. A Noite da Família é uma boa maneira de criar um ambiente 

saudável na família. Separar uma noite em meio à semana para uma reunião formal da família pode 

ajudar a fortalecer os vínculos familiares. Geralmente o pai perde ótimas oportunidades de atrair seus 

filhos e vinculá-los consigo. Ao voltar de seu trabalho, deve considerar como troca prazerosa passar 

algum tempo significativo com eles. (Fonte< http://filhosnocaminhocerto.blogspot.com.br/2011/12/noite-familiar.html>).

Portanto, à luz do texto de Provérbios  22.6: “Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até 

quando envelhecer, não se desviará dele”, recomendo:

1. Ore, leia e discuta com seus filhos as Escrituras (Jo 5.39);

2. Separe tempo para caminhar e conversar com ele sobre Deus, família, a vida, o trabalho, 

sobretudo, sobre a igreja e o reino de Deus (Mt. 6.33), pois assim aprenderão a amar a Deus.

3. Observe as amizades e com quem seu filho se relaciona, pois quaisquer mudança de 

comportamento, possivelmente, indica que o mesmo estar sendo influenciado negativamente (Pv. 22.6).

Li de um autor o seguinte: “A palavra hebraica traduzida aqui por “instruir” significa iniciar, ou 

seja, educar, dando direção certa à vida, ao caráter, para que se saiba escolher o certo. É interessante 

notar que os antigos israelitas usavam esta palavra para descrever o ato da parteira que assistia o 

parto de uma criancinha pelo qual ela passava suco de tâmara (fruto oriental de gosto azedo) na boca 

(pelas gengivas) do recém – nascido para criar sede e dar-lhe vontade de mamar”.  Desse modo, 

cuidemos das nossas crianças desde a mais tenra idade, até que possam andar com segurança por si 

mesma quando se tornarem jovens e adultos; e, especialmente, oremos para que andem com Deus  

(Deut. 6.4 ss). Parabenizamos todas as crianças da nossa igreja pela passagem do seu dia!

Afetuosamente, seu Pastor

‘‘O Pai Nosso e a Oração Sacerdotal’’

VISITE A NOSSA 

IGREJA E SEJA

 ABENÇOADO 

COM A 

PREGAÇÃO 

DO EVANGELHO 

DE JESUS 

CRISTO, 

O SALVADOR E 

SENHOR 

DO MUNDO!

AGENDA DE 
VISITAS

PASTOR 

Dsa.Helena Chaves
Dc.Juvenal e Família
Geraldo e Adriana

Jorge Luiz
Dc.Chalega e Telma 

Visita nos Lares

MISSÃO DA IGREJA

‘‘Ide e Pregai o

 Evangelho 

de Jesus Cristo 

o Salvador’’

GABINETE

ATENDIMENTO PASTORAL

Terças e Quintas

a partir das 15h

CULTO NA CASA DE IRMÃO AMARO BERNARDINO

Dir.Ricardo  Mens. Pr.Luis

Dia das Crianças
Um bom momento para reflexão familiar!

Louvamos a Deus pela vida dos 103 irmãos que 
estiveram conosco no culto de oração da última 

4ª feira. Venha você também se deleitar 
na Palavra de Deus!

http://www.pibvpe.org
http://(prasergiocosta@yahoo.com.br)
http://filhosnocaminhocerto.blogspot.com.br/2011/12/noite-familiar.html


Noite - Culto Doutrinário
Processional...........................................................Piano

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

Oração Invocatória

Louvor Congregacional........ ........Hino 385 CC‘‘Louvor’’

Leitura Bíblica......................................Exodo 14:10-17

Dir.  Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel 

levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam 

atrás deles; pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel 

e clamaram ao Senhor:

Cong.  e disseram a Moisés: Foi porque não havia 

sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos 

neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do 

Egito?

Dir. Não é isto o que te dissemos no Egito: Deixa-nos, que 

sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos 

egípcios, do que morrermos no deserto.

Cong. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai 

quietos, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos 

fará; porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais 

tornareis a ver;

o Senhor pelejará por vós; e vós vos calareis.

Todos. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a 

mim? dize aos filhos de Israel que marchem.

E tu, levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar e 

fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do 

mar em seco.

Dir. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes 

entrarão atrás deles; e glorificar-me-ei em Faraó e em todo o 

seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros.

Oração de Intercessão

þ Momento Missionário

Louvor Congregacional................................Hino 345 CC

‘‘Contar a Jesus’’

Dízimos e ofertas..........................................Hino 410 CC

‘‘Felicidade no Serviço’’ 

Louvor...................................................Rafael Jefferson

§Mensagem........................................Pr.Ozéas Santos

‘‘HORA DE AVANÇAR’’

Benção Araônica

§Abertura da Escola Bíblica

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

      Feliz Aniversário!
HOJE- Dia 16

Rebeca Emmanuelle P. Fraga Costa.........9 8555-5019

SEGUNDA- Dia 17

Gustavo Cosme da Silva Santos...............9 9798-9689

TERÇA- Dia 18

Adriano Diêgo dos Santos Ferreira............9 8851-1047

SEGUNDA- Dia 20

Dilson Machado Vieira Júnior......................9 9642-1139

Maria Andrade da Silva...............................9 9447-6667

SEXTA - Dia 21

Joselias Marques de Melo Filho.................9 9749-0782

Maria Lúcia da Silva....................................9 9614-2790

Orai sem cessar!

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

MULTIPLICANDO O DE DEUS AMOR  

Neste final de semana estamos realizando o 24º 

Encontro de Casais com Cristo. Que oremos por 

todos os casais participantes e pelos lares que 

serão restaurados pelo Senhor.

‘’Família nosso maior patrimônio’’

AMOR

=> Pelos idosos e enfermos de nossa igreja: 

Dc.Valdeci Arcanjo, Dc.Milton, irmão Eliel;

=> Oremos com gratidão pelas cirurgias das irmãs 

Iraci Severina e Adriana de Jesus;

=> Pela professora Gabriela ( hospitalizada);

=> Pelo XXIV Encontro de Casais com Cristo que 

encerra-se hoje à noite.

‘‘Desejamos que você cresça em amor,
saúde e fé em Cristo!’’

Calendário de Outubro
=> Reunião de ava l iação com os 

coordenadores - à tarde;

=> Culto da Família - à noite.

=>  Comemoração do Dia das Crianças do 

Departamento Infantil com almoço.

=> Culto de Ação de Graças pelo Aniversário 

do Dc.Benício e Benilda.

=> Encerramento da Campanha de Missões 

Nacionais.  

Dia 23

Dia 29

Dia 30

Família

Bodas
Agradecemos a Deus pelas famílias que na 

presença do Senhor completam suas Bodas:

Na próxima 3ª feira (18): O casal Adonai e Cristina, 

completarão suas Bodas de Louça  (22 anos de 

união).

‘‘Que Deus continue sendo o alicerce desta união e 

de toda sua geração’’

Congresso da Juventude
de Pernambuco 

Neste mesmo final de semana, os jovens Emerson 

Alves (Memel), Adriano Diego, Ygor Santos, 

Lurdinha Melo e Camila Brito que fazem parte da 

liderança da juventude de nossa igreja estarão 

participando e representando a PIBV no 

CONGRESSO DA JUVENTUDE DE PERNAMBUCO 

no Sítio Silvana em Aldeia.

Noite - Culto Evangelístico
Processional...........................................................Piano

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

Oração Invocatória

Louvor Congregacional..................................Hino 73 CC 

‘‘Um grande amigo’’

Louvor..................................Mulheres Cristãs em Ação

Leitura Bíblica............................................Apoc.21:1-8

Dir. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se 

foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não 

existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia 

do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva 

ataviada para o seu noivo.

Cong. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: 

Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois 

com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus 

mesmo estará com eles.

Dir. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não 

haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem 

lamento, nem dor; porque já as primeiras coisas são 

passadas.

Cong. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis 

que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve; 

porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.

Dir. Disse-me ainda: está cumprido: Eu sou o Alfa e o 

Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça 

lhe darei a beber da fonte da água da vida.

Aquele que vencer herdará estas coisas; e eu serei seu 

Deus, e ele será meu filho.

Todos. Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e 

aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos 

feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua 

parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a 

segunda morte.

Oração de Intercessão

Louvor.........................................Sociedade de Homens

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

§Mensagem.......................................Pr.Luis Severino

‘‘PESSOAS QUE NÃO SERÃO SALVAS’’                 

Bênção Araônica e Apostólica

Reunião
DIA 30- Conselho Administrativo da PIBV

Pauta: Planejamento Geral

Viagem
Amanhã cedinho, nosso querido pastor emérito 

Pr.Ozéas, irmã Genilda e sua neta Evellyn estarão 

regressando para Aracaju. Agradecemos a Deus 

por estas duas últimas semanas em que estiveram 

conosco. Deus os acompanhe! 

Amigo visitante sua presença aqui
 conosco é motivo de grande alegria! 
Seja bem-vindo e volte sempre!

Reforma Protestante/XVI 
Oremos com gratidão ao Senhor pelos 499 anos 

da Reforma que trouxe a igreja de volta para as 

Escrituras com a publicação das 95 teses, no dia 31 

de outubro de 1517,  por Martinho Lutéro.

Batistas, 134 Anos
Ontem, nós batistas completamos 134 anos como 

igreja em solo brasileiro. A primeira Igreja Batista do 

Brasil foi instituída no dia 15 de outubro de 1882 na 

cidade de Salvador (capital do Império) com 5 

membros, foram eles: Missionários William Buck e 

sua esposa Anna Luther, Zacarias Taylor e sua 

esposa Kate Crawford,  e o ex-padre católico romano 

Antonio Teixeira de Albuquerque.   
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