
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir. Carlos Faustino    Estudo. Jonas Francisco 

•NOITE: CULTO DA FAMÍLIA

Dir. Zezinho Mensagem. Pr.Fabiano Bezerra

Piano: Genilda   Regente: Miriam Jair

LOUVORES: Manhã: Irmão Onofre

                      Noite:  Ana Vital / Fabrício e Família 

•OFERTÓRIO: Dsa.Solange Ferreira / Dsa.Elieser Felix

                         Dsa.Maria da Luz / Dsa.Maria Lopes

•PLANTÃO NO TÉRREO:  Dc.Adair Nelo / Dc.Joselias

RECEPCIONISTAS: Jedísia / Carminha

                 BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

 Manhã: Ana Vital / Evellyn

                  Noite: Lurdinha / Suélen / Grazzi / Ivânia 

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
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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  

TERÇA-FEIRA -À NOITE  

Mulheres Cristãs em Ação 

Sociedade de Homens Batistas

COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO 
PR.OZÉAS SANTOS e IRMÃ GENILDA 

Mens. Pr.Mônisson

QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

Dir.  Dc.Joselias    Mens. Pr.Ozéas Santos 

Louvor:  Socorro Lins

SEXTA-FEIRA - 

SÁBADO - ENSAIOS E REUNIÕES

Realização do 1º ECC da PIB de Carpina. 

(Implantado  pela PIB de Vitoria)

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Helena Maria  Pr.Luis

Salomé / Ar is teu

Dsa.Maria da Luz / Dc.Beníc io

Socorro Lins / Pr.Vardel le

Mariângela / Pr.Ozéas

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS NA CASA DO IRMÃO EDSON - DIR. Dc.Benício MENS. Pr.Ozéas Santos

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

Dir. Ygor Manoel   Mensagem. Sem.Carlos

•NOITE: CULTO DA JUVENTUDE

Dir. Emerson Alves     Mensagem. Pr.Ozéas Santos

Piano: Benilda   Regente: Thássia

LOUVORES: Manhã: Mariana / Bárbara

                     Noite:  Camilla e Wilisson / Andrelly / G.Águios

•OFERTÓRIO: Dc.Antonio Manoel / Dc.Carlos Cunha

                         Dc.Benício da Luz / Dc.Severino Chalega

•PLANTÃO NO TÉRREO:  Dc.José Vicente

RECEPCIONISTAS: Klismann e Carol

                 BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

 Manhã: Itaquatiara / Débora 

           Noite: Stephanny / Mariana Rocha / Karollayne / Lúcia 

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

      Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 17

Rogério Sabino de Menezes..............9 8512-6365

Maria de Fátima B. de Oliveira...........9 9500-2730

SEGUNDA - Dia 18

Fabrícia Kelly de Oliveira Silva...........9 8597-3525

TERÇA - Dia 19

Pr.Ozéas Correia dos Santos.............9 8780-3875

QUARTA - Dia 20

Iriston Lopes.........................................9 9626-7340

SEXTA - Dia 22

Cristiane Maria Silva Viane.................9 9363-5565

SÁBADO - Dia 23

Quilde Moreira dos Santos.................9 8834-7678

Lucyellen de Souza A. Oliveira...........9 8827-2727

Edijane Teixeira Brasil.........................9 8887-7644

Uma grande
promessa

As igrejas na Galácia estavam sendo 
perturbadas por falsos mestres (os judaizantes), os 
quais enfatizavam que o evangelho pregado por 
Paulo (de justificação pela graça mediante a fé em 
Cristo) não bastava. Para esses perturbadores era 
necessário que os novos convertidos fossem 
circuncidados e guardassem a lei de Moisés. “Se 
não vos circuncidardes segundo o costume de 
Moisés, não podeis ser salvos” (Atos 15: 1).

Mas Paulo prova pela Escritura do AT que 
Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da 
lei. Veremos quatro razões que atestam a 
superioridade da promessa, segundo Macarthur 
em Galatians: 1) SUA CONFIRMAÇÃO: a 
promessa é superior porque foi confirmada como 
irrevogável. O apóstolo ilustra com um exemplo de 
um testamento humano feito de acordo com as leis 
gregas que eram inalteráveis. Ora, diz Paulo, se o 
testamento de um homem não pode mudar, muito 
menos as promessas de Deus, pois são imutáveis. 
2) SUA CENTRALIDADE: Deus prometeu uma 
herança a Abraão e ao seu descendente que é 
Cristo. 3) SUA CRONOLOGIA: o pacto da 
promessa é superior ao da lei por uma questão de 
tempo. A promessa feita a Abraão ocorreu 400 
anos antes da lei. 4) SUA COMPLETUDE: o pacto 
da promessa é superior à lei porque se realiza. 
Deus não falha em cumprir suas promessas.

Por fim, o apóstolo ainda combate aquelas 
heresias afirmando que o pacto da lei é inferior ao 
da promessa porque “foi promulgado por meio de 
anjos pela mão de um mediador.” Como sabemos, 
Deus é o criador, mas de forma inexplicável a lei foi 
dada a Moisés pelos anjos (Atos 7: 53). Mas a 
aliança com Abraão foi estabelecida sem 
mediador. O próprio Deus lhe fez a promessa: “Em 
ti serão benditas todas as nações da terra.” A ele, 
pois, seja a glória pelos séculos dos séculos, 
amém.

Prof.Joanes Alves

Culto Matutino
De 06h as 07h

Como guia espiritual deste valoroso ministério do 

Encontro de Jovens com Cristo, não posso omitir 

minha palavra de apreciação a toda equipe de 

direção, especificamente aos seus coordenadores 

gerais: Adriano Diêgo e Emerson Alves pela 

maneira ordeira e sensata como conduziram esse 

memorável evento que culminou com a inusitada 

apoteose que costumo denominar de ‘‘odisséia 

divina’’ no domingo à noite, com 13 vidas no altar de 

Deus. Como omitir também o abnegado 

acompanhamento do líder de apoio de toda essa 

juventude Dc.Sem.Adair Nelo e seu presidente 

Ygor Manoel, bem como os serviços de todos os 

coordenadores de equipes do mensionado evento. 

Eu e minha esposa Genilda expressamos nossa 

profunda gratidão pela tocante homenagem que 

nos foi atribuída naquela inesquecível noite de 

domingo passado.

A Deus toda honra e toda glória!

Pr.Ozéas Correia dos Santos  

Apreciação e Reconhecimento
Parabenize seu irmão(ã)!

http://www.pibvpe.org


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

Manhã - Culto Administrativo Noite da Família

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

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

Prece de invocação...........................Pr.Ozéas

¯Louvor Congregacional.............Hino 375 CC

‘‘Segurança’’

Louvor...................................Fabrício e Sheila

§Leit. Bíblica..............Rom. 5:6 a 8; 12:10-15

Dir. Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e 

anda nos seus caminhos.

Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, 

e te irá bem.

Cong. A tua mulher será como a videira frutífera aos 

lados da tua casa; os teus filhos como plantas de 

oliveira à roda da tua mesa.

Dir. .Eis que assim será abençoado o homem que 

teme ao Senhor.

Todos. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás 

o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida.

E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel.

Oração de Intercessão

¯Dízimos e ofertas.......................Hino 304 CC

‘‘Vaso de Bênção’’

Louvor................................................Ana Vital

§Mensagem....................Pr.Fabiano Bezerra

‘‘Como edificar um casamento sólido?’’

Bênção Araônica e Apostólica

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

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

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

¯Louvor Congregacional.......................Hino 366 CC 

Leit. Bíblica.........................................João 3:1-6 e 8

Dir. E havia entre os fariseus um homem, chamado 

Nicodemos, príncipe dos judeus.

Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem 

sabemos que és Mestre, vindo de Deus; porque ninguém 

pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.

Cong. Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na 

verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não 

pode ver o reino de Deus.

Dir. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, 

sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre 

de sua mãe, e nascer?

Todos. . Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo 

que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode 

entrar no reino de Deus.

O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do 

Espírito é espírito. O vento assopra onde quer, e ouves a 

sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; 

assim étodo aquele que é nascido do Espírito.

Oração de Intercessão

¯Louvor........................................................Onofre

Estudo...........................................Jonas Francisco

‘‘O NOVO NASCIMENTO’’

¯Momento de Consagração.................Hino 309 CC

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A. Expediente Administrativo

- Composição da Mesa

- Aprovação da Ata

- Cartas e Comunicações

B. Relatórios

- Conselho Fiscal

- Tesouraria

- Ação Social

- Transferência de Patrimônio à nova Igreja

- Comissão de Membros

- Mensageiros à 43ª Assembleia da CBPE

C.Assuntos Eventuais 

Bençãos Araônica e Apostólica

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

Reunião - Conselho Administrativo
Logo mais às 14h30

PAUTA:

- Devocional 

- Aprovação da Ata

- Palavra de gratidão do presidente

- As datas 29 e 30 de julho - Comissão de Programa

- Considerações sobre o novo pastorado

- Outros.

Adiamento
A 1ª assembleia geral extraordinária da nova 

igreja filha, agendada para esta manhã foi 

transferida para a manhã do 1º domingo de maio. 

Na ocasião serão votados os estatutos da nova 

igreja, será reconhecida a transferência do 

patrimônio, teremos a aprovação do orçamento 

(maio a dezembro de 2016), a eleição do pastor 

efetivo e a eleição de sua 1ª diretoria.

Motivos de Oração
=> Os novos caminhos da Igreja filha no CAIC;

=> Oremos pelos destinos políticos de nossa pátria 

a partir de hoje;

=> Vamos interceder pelo novo ministério pastoral 

de nossa igreja;

=> Acompanhemos em oração os nossos doentes 

entre eles o irmão Amaro Bernardino, irmão Eliel, 

irmão Edson, Dc.Chalega(recém-cirurgiado);

=> Pelos jovens novos convertidos do EJC;

=> Pela implantação do 1º ECC em Carpina. 

Os Planos de Deus 
Desde o último dia 8 encontra-se em nossa cidade, 

vindo de Brasília o irmão Thiago Albuquerque 

juntamente com sua esposa Thacyara e seu filho Yan.

Que o desejo do coração desta família de 

permanecer aqui entre nós seja concretizado por nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

Implantação
No próximo final de semana (sexta, sábado e  

domingo) nossa igreja estará implantando o 

Encontro de Casais com Cristo na 1ª Igreja Batista 

de Carpina. 

Cooperação 
Desde ontem, o Grupo Águios se encontra em 

São Bento do Una participando de mais um 

aniversário da 1ª Igreja Batista naquela boa cidade 

do Agreste pernambucano, que tem como pastor 

nosso amado Pr.Mônisson Alipio. 

Ação de Graças
Diferentemente dos anos anteriores, na próxima 

3ª feira nossos SHB e MCA, juntamente com todos 

os demais segmentos da igreja, celebrarão mais 

um ano de vida dos seus obreiros Pr.Ozéas e irmã 

Genilda. Ela no último dia 11 e o pastor exatamente 

na 3ª feira dia 19.

Aniversário
O diaconato planejou para a noite do 1º domingo 

de maio uma grande celebração dos 46 anos de 

reestruturação dessa valorosa instituição em 

nossa querida PIBV.

Bodas
Parabenizamos o casal Dc.Carlos e Suzana 

que na próxima terça-feira (19) estará completando 

suas Bodas de Palha (23 anos de união 

matrimonial). 

‘‘Que Deus continue abençoando este amado casal 
e toda sua geração’’ 

Querido Pr.Ozéas, nós agradecemos a Deus pela sua jornada de vida, por 
sua honestidade, e por sua integridade. Obrigado por mesmo em meio a 

tantas dificuldades o senhor não desanimar. Que se prolonguem seus dias 
na terra e que Deus lhe abençoe sempre. Feliz Aniversário!   

Desde já receba um grande abraço de toda sua igreja!

Reunião
No próximo domingo (24) o pastor Ozéas se 

reunirá com toda liderança da nova igreja do CAIC 

aqui no gabinete pastoral às 15 horas.

Nosso Pesar
Expressamos nossos sentimentos neste momento 

de pesar à família da irmã Sebastiana Silva pela 

perda de seu irmão o Sr.José Ramos (mais 

conhecido como Zezito) ocorrido na última 6ª feira 

(15).   
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