
•PELA MANHÃ-  CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Dsa.Elieser Félix     Mensagem. Dc.Adair Nelo

•NOITE:  CULTO EVANGELÍSTICO - Juventude

Dir.  Camilla Brito        Mensagem. Jonas Francisco

Piano: Benilda              Regente: Miriam Jair

LOUVOR: Manhã:  Milay

                  Noite: Vidas no Altar / Fabrício / Mariângela

•OFERTÓRIO: Dsa.Maria Lopes / Dc.Antonio Manoel

                       Dsa.Aguilazil Augusta / Dc.Chalega            

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

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

         Manhã: Ana Vital / Sarah

         Noite: Lurdinha / Bruna / Mariana Rocha / Isabelle Reis

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    
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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

AÇÃO SOCIAL  - Zezé

Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DE IRMÃO BILA

Dir.Robson    Mens. Pr.Luis

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

=>Dir. Dc.Chalega  Mens. Dc.Benício da Luz 

Louvor: Socorro Lins / Dsa.Solange

ENSAIOS

Coral - Todo sábado às 15 horas

MCA - Terças-feiras às 20h15  

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Salomé / Sem.Carlos

Dsa.Maria da Luz / Dc.Beníc io

Li l iane / Pr.Luis

Irandi / Luz inete

Penha / Pr.Antonio Sérgio 

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DA IRMÃ MARIA PEREIRA   Dir. Ronaldo    Mens. Sem.Carlos Marques

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

Dir.  Sem.Carlos Marques   ESTUDO. Pr.Antonio Sérgio

•NOITE:  CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Joanes Alves      Mensagem. Pr.Antonio Sérgio

Piano: Benilda   Regente: Dsa.Maria da Luz

LOUVOR: Manhã: Ivânia Cabral

                  Noite: Trio Misto / Ezequiel Oliveira 

•OFERTÓRIO: Dsa.Maria Emilia / Dc.Isaque Pereira

                        Dsa.Solange Ferreira / Dc.Adair Nelo      

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

RECEPCIONISTAS: Carminha / Mariângela

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                      Manhã: Itaquatiara / Eudenice

                      Noite: Steffanny / Thássia / Valquiria / 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

                              Ivânia / Julia

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

Culto Matutino
De 06h as 07h

Amados essa percepção da ética protestante sobre o pensamento, bem como sobre a definição de sua 
postura ética na atividade política é extremamente importante. Mas, qual a relação entre a ética e a política? As 
duas têm algo em comum? Caso contrário, existe uma ética que domine também a política? Há duas concepções 
éticas fundamentalmente diferentes: a ética do sentimento (Gesinnungsethik) e a ética da responsabilidade 
(Verantwortungsethik). Sobre a primeira, a ética do Sermão da Montanha, por ser absoluta, não precisa de 
maiores explicações; sobre a segunda, Weber acrescenta: cada um é responsável pelas conseqüências 
previsíveis de suas ações. Ele tinha profunda consciência do eterno conflito entre poder e justiça, no que diferia 
do Luteranismo: “O gênio, ou demônio, da política convive com o Deus do amor e o Deus da Igreja, em tensão 
interior que poderá a qualquer momento rebentar em conflito insolúvel...” (grifo meu; p. 87).  

Neste sentido, uma questão fundamental levanta-se: Votar ou não votar! E, ao fazermos a opção pelo 
exercício da mais nobre missão da cidadania – que é votar de forma livre e soberana -, devemos fazê-lo de forma 
responsável, madura e consciente. Portanto, não venda, não arrende, não alugue seu voto em troca de 
benesses pessoais ou familiares tão comuns, infelizmente, sobretudo no nordeste do Brasil. É indispensável 
analisar o candidato, sua postura, valores morais e familiares. Sua plataforma político-partidária e seu 
programa... E a todos os que comprometerem os valores fundamentais da vida e da cidadania, expurgar 
definitivamente da vida pública, não votando neles!  A luz da Palavra de Deus, a ética cristã preocupa-se, 
fundamentalmente, com o indivíduo e a sociedade como um todo. Primeiramente, com as necessidades 
espirituais, o destino eterno – o Céu! Contudo, por outro lado, não despreza de igual forma, os problemas 
terrenos, pois os mesmos são importantes para todos. Assim, a preocupação somente com o homem, fora do 
seu contexto social, seria antibíblico, uma vez que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: “Vós sois o sal da 
terra”; e, “Vós sois a luz do mundo” (Mt 5.13-14). 

O Cristianismo não dissocia a ética da política, pelo contrário, diz que a atividade política deve ser exercida 
segundo os princípios e valores éticos estabelecidos nas Escrituras. No livro de Provérbios, o bom governante 
(Rei) reconhece a sua dependência de Deus. É justo, é confiável e misericordioso (16.10; 20.26,28; 31.1-9); 
enquanto o líder perverso é comparado ao “leão bramidor” e a um “urso faminto” (28.15). O autor de 
provérbios, Salomão, também sustenta que “a justiça quando exercida de forma plena” é indispensável para a 
prosperidade de uma nação (14.34). Segundo o Dr. Paulo Wailer (Ética Cristã, 1987:88-9), - meu professor de 
Ética Cristã no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, Recife -, o Novo Testamento ensina que o cristão 
deve: 
- Esmerar-se na obediência e submissão às autoridades e as leis, não só por temor ao castigo, mas também pela 
consciência (Rm 13.1-5);
- Esmerar-se por pagar pontualmente seus tributos (Rm 13.6-8);
- Às autoridades devemos não só submissão e obediência, mas também honra e respeito (1 Pe 2.13,17);
- Participar da vida política de forma consciente, sendo “o sal da terra” e “a luz do mundo” (Mt 5.13,16);
- Na paz deve contribuir para a prosperidade de seu país (Pv 6.6-11; 2 Tess 3.10-12) e, na guerra, defendê-lo (Rm 12.18). 

Atualmente em função do descalabro moral a que chegou a humanidade, bem como o Brasil, é impossível 
ao cristão sério permanecer indiferente, pois a imoralidade corre solta nas mais diversas esferas do poder. No 
Brasil, os valores fundamentais que sustentam a soberania da nação, vêm sendo solapado de forma vil e 
mercantilista. Quando o cidadão de bem se omite, os corruptos passam a dominar, empenhados em sua missão 
de destruir os valores e princípios que Deus estabeleceu em Sua Palavra, bem como a sociedade como um todo. 
A violência no Brasil é alarmante! A concentração de renda é injusta e brutal e, a pobreza se alastra, enquanto o 
governo faz propaganda do seu . Conseqüentemente, a desigualdade social  “espetáculo de crescimento”
cresce assustadoramente em todo o país, criando hordas de miseráveis – homens e mulheres que, com os seus 
filhos perambulam pelas ruas, cidades, e estradas esmolando num triste e deprimente espetáculo.   

ÉTICA CRISTÃ E POLÍTICA:
UMA REFLEXÃO SOBRE O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA - II

Pr. Antonio Sérgio de Araújo Costa

http://www.pibvpe.org
http://(prasergiocosta@yahoo.com.br)


Manhã - Culto Doutrinário Noite - Culto Evangelístico
Processional.....................................................Piano
Chamada a adoração...................Equipe de Louvor
Oração Invocatória
Louvor Congregacional........................Hino 193 HCC 

‘‘Maravilhosa Graça’’

Louvor...........................................................Fabrício
Leitura Bíblica.........................................João 14:1-9
Dir. Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, 
crede também em mim.
Cong. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se 
não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos 
lugar.
Dirigente. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra 
vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde 
eu estiver estejais vós também.
E para onde eu vou vós conheceis o caminho.
Cong. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para 
onde vais; e como podemos saber o caminho?
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a 
verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 
mim.

Todos. Se vós me conhecêsseis a mim, também 

conheceríeis a meu Pai; e já desde agora o 

conheceis, e o tendes visto.
Dir. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e 
isso nos basta.
Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou 
convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Quem 
me viu a mim, viu o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o 
Pai?

Louvor Congregacional............................Hino 57 CC

‘‘Bendito o Rei’’

MOMENTO MISSIONÁRIO

Louvor.............................................Mariângela Luz

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

Louvor.................................................Vidas no Altar

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

‘‘Religiosidade X Cristianismo’’

Bênção Araônica e Apostólica

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

Chamada a Adoração......................................Piano

Oração de Invocação.

Louvor Congregacional..........................Hino 439 CC

Leit. Bíblica...........................................2ª Cor. 8:1-6

Dir.  Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça 

de Deus dada às igrejas da macedônia;

Cong. Porque, segundo o seu poder (o que eu mesmo 

testifico) e ainda acima do seu poder, deram 

voluntariamente.

Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a 

graça e a comunicação deste serviço, que se fazia 

para com os santos.

Dir. Como em muita prova de tribulação houve 

abundância do seu gozo, e como a sua profunda 

pobreza abundou em riquezas da sua generosidade.

Todos. E não somente fizeram como nós 

esperávamos, mas a si mesmos se deram 

primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela 

vontade de Deus.

Dir. De maneira que exortamos a Tito que, assim como 

antes tinha começado, assim também acabasse esta 

graça entre vós.

Oração de Intercessão

Louvor.........................Santo Santo..........Hino 9 CC

MOMENTO MISSIONÁRIO

Louvor......................................................Milay Élen

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

‘‘Recuperando a alegria e a generosidade’’

Consagração de Dízimos e ofertas.........Hino 301 CC 

‘‘Crer e Observar’’

Benção Araônica

§Abertura da Escola Bíblica

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

No primeiro domingo de outubro todos poderemos 

matar a saudade de nosso querido Pr. Ozéas e irmã 

Genilda. Naquele dia teremos a mensagem do Senhor 

ministrada pelo Pr.Antonio Sérgio e a celebração da 

Santa Ceia do Senhor com o Pr.Ozéas Santos. 

Divulguem a todos!  

      Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 18

Josenilda Lourenço da Conceição.............9 9778-1057

Renata Sanguinêto Silva Araujo.................9 9808-2226

SEGUNDA - Dia 19

José Carlos Lourenço Marques..................9 8898-5890

Klismann rafael dos Santos........................9 9692-2887

TERÇA - Dia 20

Mateus Albuquerque de Oliveira................9 8827-2727

Maria Andrade da Silva

QUARTA - Dia 21

Josildo Marques de Melo............................9 8343-8814

Jennifer Dutra Alves.....................................9 8620-9555

QUINTA- Dia 22

Felipe Augusto Correia dos Santos............9 8815-5859

Ana Beatriz dos Santos...............................9 8752-8592

Thaysla Sayonara de Oliveira Silva

SEXTA - Dia 23

Aline Sandrelly S. de Sena Nascimento....9 8795-4749

Emmanoel Moraes Fraga...........................9 9174-1350

Orai sem cessar

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

 

Assembleia 

MULTIPLICANDO O DE DEUS AMOR  

=> Próximo domingo - 3ª Reunião dos 

coordenadores do XXIV ECC no salão de 

eventos.

DIA 7 => Corpo Diaconal - Reunião Administrativa 

para escolha da nova diretoria;

REUNIÕES

AMOR

No próximo domingo teremos a assembleia  

ordinária da PIBV onde entre outros assuntos 

teremos apresentação dos relatórios de julho e 

agosto. E a escolha da comissão de indicação que 

trabalhará a diretoria do próximo biênio.

Bodas
Parabenizamos alguns casais de nossa igreja pelas 

comemorações de suas Bodas:

Na última 2ª feira (24): O casal Cecília e Aldenisio, 

completaram suas Bodas de Opala (24 anos de 

união);

HOJE - Carminha Almeida e Júnior completam suas 

Bodas de Azeviche (43 anos);

PRÓXIMA QUARTA (21) - Emmanoel e Gildeci, 

completarão suas Bodas de Nácar. 

=> Por todos os enfermos e cirurgiados: Sr.Luis 

Severino (pai de Pr. Luis) que se submeteu à uma 

cirurgia de coração, por Lindalva Ferreira, por 

irmã Elisângela Soares, irmão Neliusson 

Duarte e outros;

=> Pela eleição municipal no próximo dia 2 e às 

escolhas que nossa cidade fará;

=> Pelo XXIV ECC nos dias 14 a 16 de outubro.  

Amigo visitante sua presença aqui conosco é motivo de grande alegria! 
Junte-se a nós em louvor e adoração a nosso Deus e Pai.

Seja bem-vindo e volte sempre!

ALVO POR CLASSES

Departamento Infantil............................R$    300,00

Classe Davi (Adolescentes)....................R$    200,00

Classe Timóteo (Discipulados)..............R$    150,00

Classe Salomão (Jovens Casados)..........R$    400,00

Classe Daniel (Jovens Solteiros)............R$    400,00

Isaías.......................................................R$    350,00 

Débora....................................................R$    400,00

Marta......................................................R$    200,00

Rute........................................................R$    250,00

Classe Abraão (Realização)....................R$    350,00

TOTAL..................................................R$ 3.000,00  

Missões Nacionais
Tema: 

‘‘É tempo de avançar multiplicando o amor de Deus!’’
Divisa:
“Levantemo-nos e edifiquemos! E fortaleceram as 

mãos para a boa obra.” (Neemias 2.18)

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

Para sua meditação: Efésios 4:15

‘‘Que Deus continue abençoando seus lares!’’
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