
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir. Dc.Chalega     Mensagem. Jonas Francisco

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Caio Túlio   Mensagem. Sem.Carlos

Piano: Benilda   Regente: Momô

LOUVOR: Manhã:  Letícia / Rafael

                Noite: Italo e Willisson / Fabrício / Benilda e Philippi

•OFERTÓRIO: Dc.Joselias / Dc. Severino Milton

                         Dsa.Maria Lopes / Dsa. Maria da Luz

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

RECEPCIONISTAS: Camilla e Andrelly

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                        Manhã: Ana Vital / Débora

                    Noite: Lurdinha / Bruna / Mariana Rocha / Amina  

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

                              Mickaela / Eduarda / Ivânia
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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 - FAMÍLIA 

TERÇA-FEIRA -À NOITE  

Mulheres Cristãs em Ação

EVANGELISMO – Cada irmã deverá trazer uma amiga

Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DO CASAL ERNANI E SOCORRO

DIR. Severino Batista MENS. Aristeu

QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

=>Dir. Onofre

Mens.Dc.Adair Nelo    Louvor: Deysiana 

QUINTA-FEIRA -COMIDAS TÍPICAS  

Mulheres Cristãs em Ação

SÁBADO

ENSAIOS E REUNIÕES

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Penha / Pr.Luis

Mariângela / Pr.Vardel l i

Salomé  Luz inete

Maria José / Sem.Carlos

NÃO HAVERÁ

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DE IRMÃO ARISTEU - DIR. Ricardo    Mens. Pr.Luis

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

Dir.  Samuel Almeida   Mensagem. Pr.Luis 

•NOITE: CULTO DA FAMÍLIA

Dir. Márcia Luz            Mensagem. Pr.José Carlos

Piano: Benilda   Regente: Rosimery

LOUVOR: Manhã:  Aristeu e Família / Mariângela Luz

                  Noite: Manoel Alves e Família / Adonai e Família

•OFERTÓRIO: Dc.Joselias / Dc. Severino Milton

                         Dsa.Maria Lopes / Dsa. Maria da Luz

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

RECEPCIONISTAS: Carminha / Marta Albuquerque

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                        Manhã: Evellyn / Itaquatiara

                      Noite: Steffanny / Thássia / Karollayne / Grazzi 

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 / Rosimery 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

      Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 19

Matheus Vieira Dimas........................................9 9917-5921

SEGUNDA - Dia 20

José Emerson Alisson da Silva.........................9 8415-6352

Fábio José Firmino.............................................9 9139-5393 

Maria Eduarda Laryssa Silva Freire.................9 9759-7236

João Batista de Araújo.......................................9 8724-4910

TERÇA - Dia 21

Ariclenes Anderson da Silva..............................9 8573-1653

Maria das Graças de Lima................................9 8640-1737

Juvenal Pedro da Silva.........................................3526-1931

QUARTA - Dia 22

Alexsandra Rodrigues Cavalcanti

QUINTA - Dia 23

Amina Mirelle Maximino de Lima......................9 9535-1741 

Paula Emília Almeida Moraes Nunes...............9 8674-3338 

SEXTA - Dia 24

Lourival Gomes da Luz......................................9 8447-0840

Maria de Lourdes Evangelista de Melo............9 9903-1544

SÁBADO - Dia 25

Arthur Emanuel Almeida Nunes........................9 8674-3338

  Na última reflexão, vimos o quanto a igreja da 

Galácia estava sendo perturbada pelos falsos  

mestres (os judaizantes) para quem os novos 

convertidos só seriam salvos se guardassem a lei de 

Moisés. E Paulo provou pelas escrituras que Abraão 

foi justificado pela fé e não pelas obras da lei.

No capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo Paulo 

descreve a situação dos crentes oriundos do 

judaísmo no tempo "antes que viesse a fé". 

Segundo o apóstolo, a lei os colocava numa prisão ou 

sob a disciplina de um tutor, A lei é comparada a um 

duro carcereiro que os mantinha prisioneiros 

preparando-os pelas restrições que impunha. "Mas 

antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo 

da lei e encerrados para aquela fé que se havia de  

manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio 

para nos conduzir a Cristo para que pela fé fôssemos 

justificados. Mas depois que a fé veio, já não 

estamos debaixo da lei" (Gal. 3: 23, 24, 25).

Para Paulo, a lei, sendo inferior ao evangelho, 

cumpriu seu papel de preparar os homens para 

Cristo. A palavra aio (do grego, paidagogos, 

literalmente, guia de meninos) simbolizava a pessoa 

que desempenhava a função de um escravo da casa, a 

quem era confiada a supervisão moral do menino. O 

tutor guardava e guiava as crianças. Indicava o 

caminho a seguir e repreendia quando se praticava o 

mal, a fim de que os que estivessem sob a sua 

proteção fossem preparados para receber a liberdade 

espiritual que só se encontraria em Cristo, tornando-

os filhos de Deus por adoção. Mas isso veremos na 

próxima reflexão. Que ele, pois, nos abençoe 

ricamente. Amém.

 Joanes Alves de Lima

Culto Matutino
De 06h as 07h

A Tutela 
da Lei

Parabenize seu irmão(ã)!)

No próximo domingo estaremos consagrando a 

Deus as nossas famílias no CULTO DA FAMÍLIA. 

Naquela noite contaremos com a presença do Pr. 

José Carlos da Igreja Batista de Carpina. 

Traga sua família e convide outras famílias 

para aquela noite de bênçãos!  

‘‘Então, foi Ele anunciando por  toda a cidade 
todas as coisas que  Jesus lhes tinha feito.’’ Luc.8:39b

Missões Estaduais

ANUNCIO CRISTO AO

http://www.pibvpe.org


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

=> Pela campanha de Missões Estaduais e todos 

missionários que estão no campo;

=> Oremos pelos enfermos e idosos de nossa igreja: 

Carlinda, Amaro Bernardino, Eliel Campos, 

Josivan, Dc.Valdeci, Dc.Juvenal Pedro, Maria 

Filesmino, Gilvanete Amorim e outros.

=> Oremos também por Pr.Ayron que está internado 

no hospital da Restauração;  

=> Pelo processo de sucessão pastoral e 

procedimentos para sua conclusão.

=> Pelo ACAMP FÉRIAS nos dias 22 a 24 de julho.

Manhã - Culto Doutrinário Noite da Juventude

Prelúdio............................................................Piano
Prece de invocação
¯Chamada a adoração..................Equipe de Louvor

¯Louvor Cong.......................................Hino 550 CC

Louvor..........................................................Fabrício
§Leit. Bíblica....................Eclesiastes 11:9; 12:1-8

Dir. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e anime-te o 
teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos 
caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos; 
sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a 
juízo.
Cong. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua 
mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os 
anos em que dirás: Não tenho prazer neles; antes que se 
escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir 
as nuvens depois da chuva;
Dir. no dia em que tremerem os guardas da casa, e se 
curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por 
já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas 
janelas,
e as portas da rua se fecharem; quando for baixo o ruído 
da moedura, e nos levantarmos à voz das aves, e todas as 
filhas da música ficarem abatidas;
Cong. como também quando temerem o que é alto, e 
houver espantos no caminho; e florescer a amendoeira, e 
o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo; porque o 
homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores 
andarão rodeando pela praça;
Todos. antes que se rompa a cadeia de prata, ou se quebre 
o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, 
ou se desfaça a roda junto à cisterna,
e o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a 
Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, 
tudo é vaidade.

Oração de Intercessão
Louvor.............................................Italo e Willisson

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

LANÇAMENTO DE MISSÕES ESTADUAIS
TEMA: Anuncio Cristo ao Agreste.

DIVISA: ‘‘Então, foi Ele anunciando por toda a 

cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito.’’
 Luc.8:39b

Louvor...........................................Benilda e Philippi

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

‘‘GERAÇÃO INCRÉDULA’’

Bênção Araônica e Apostólica

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

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

Prece de Invocação

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

Louvor...............................................Letícia Soares

Leit. Bíblica..............................................Atos 1:1-8

Dir. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo 

quanto Jesus começou a fazer e ensinar,

até o dia em que foi levado para cima, depois de haver 

dado mandamento, pelo Espírito Santo, aos apóstolos 

que escolhera;

Cong. aos quais também, depois de haver padecido, 

se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, 

aparecendo-lhes por espaço de quarenta dias, e lhes 

falando das coisas concernentes ao reino de Deus.

Dir. Estando com eles, ordenou-lhes que não se 

ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a 

promessa do Pai, a qual {disse ele} de mim ouvistes.

Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós 

sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos 

dias.

Cong. Aqueles, pois, que se haviam reunido 

perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que 

restauras o reino a Israel?

Respondeu-lhes: A vós não vos compete saber os 

tempos ou as épocas, que o Pai reservou à sua própria 

autoridade.

Dir. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o 

Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em 

Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os 

confins da terra.

Todos. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para 

cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, 

ocultando-o a seus olhos.

Oração de Intercessão

Louvor.................................................Raphael Luiz

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

‘‘ESPEREI  ESPERANDO’’

Momento de Consagração.....................Hino 299 CC

Bençãos Araônica e Apostólica

§Abertura da Escola Bíblica

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

Na noite de hoje o Diácono Adair Nelo estará 

participando do culto da juventude e levando a Palavra 

do Senhor à Primeira Igreja Batista em Glória do Goitá.

Novo Telefone
O casal Benício e Maria da Luz, informa a 

todos os amados irmãos o seu novo número de 

telefone residencial: (81) 3526-0748. 

Ausência

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  

ALVO POR CLASSES
Atenção professores da EBD observem 

o alvo de sua sala! 

Bodas
Parabenizamos o casal Adriano e Lilian que na 

próxima terça-feira completarão suas Bodas de 

Renda (13 anos de união matrimonial)

‘‘Que Deus continue abençoando esta união e 

à toda sua família’’

Campanha solidária
 Até o início do próximo mês os jovens e 

adolescentes da PIBV estarão fazendo uma 

campanha de arrecadação de roupas e alimentos não 

perecíveis para as famílias desabrigadas pelas 

chuvas na região metropolitana de Recife. Participe!

Cantina
Hoje à noite a cantina estará com a 

responsabilidade das Mulheres Cristãs em Ação, 

oferecendo deliciosas guloseimas em prol da 

OFERTA DE EDUCAÇÃO FEMININA. 

E na próxima 5ª feira esta 

mesma equipe estará 

preparando deliciosas 

pamonhas e canjicas. Faça já 

sua encomenda. Fale com a 

irmã Maria da Luz.

‘‘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

‘‘Querido visitante, sejam bem vindo e volte sempre! 
Jesus ama você e nós também!
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