
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir. Vicente Filho  Mensagem. Pr.Ozéas  

•NOITE: CULTO DA FAMÍLIA

Dir. Adonai Kadus    Mensagem. Pr.Alexandre Trindade

Piano: Benilda   Regente: Dsa.Maria da Luz

LOUVORES: Manhã: Mariângela / Onofre

                 Noite:  Casal Hélio e Marta / Dc.Joselias e Família

•OFERTÓRIO: Dsa.Elieser Félix  / Dsa. Helena Chaves

                         Dc.Severino Chalega / Dc.Joselias Melo

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

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis / Rocha e Zezé

                 Coord.Ana Nelo e Valquíria DutraBERÇÁRIO : 

 Manhã: Amina / Lúcia

                  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
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Praça Diogo de Braga, 195 - Vitória de Santo Antão - PE
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Pastor Titular: Ozéas Correia dos Santos - (81)9 8780-3875 (ozeascorreiadossantos@hotmail.com)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

VIDA CRISTÃ – Márcia Luz

Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DE IRMÃ ISAURA

Dir. Amaro Bernardino   Mens. Pr.Luis 
QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

=>Dir. Dsa.HelenaMens. Dc.Chalega Louvor:  Deysiana

=> Encontro de Pastores e Líderes no Silogeu para tratar 

do Dia Municipal da Consciência Cristã. Às 19 horas.   

SEXTA

Conferência da Família em Serra Talhada

SÁBADO

ENSAIOS E REUNIÕES

Conferência da Família em São Bento do Una

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Ladjane / Pr.Vardel l i

Maria José / Pr.Luis

Mariãngela / Luz inete

Sebast iana Ramos / Dc.Adair

Maria da Luz / Sem.Carlos

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS NA CASA DE IRMÃO JOSÉ SEBASTIÃO DIR. Onofre  Mens. Dc.Benício 

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

Dir. Rogério Menezes   Mensagem. Pr.Luis Severino

•NOITE: CULTO DA TERCEIRA IDADE

Dir. Dc.Joselias           Mensagem. Pr.Vardelli Ribeiro

Piano: Benilda   Regente: Márcia Luz 

LOUVORES: Manhã: Carlinda Batista / Helena Maria 

Noite:  Onofre / Grupo da 3ª Idade / 

Trio: Miriam / Benicio e Maria da Luz

•OFERTÓRIO: Dsa.Maria Lopes  / Dsa.Maria Emília

                         Dc.Severino Milton/ Dc.Antonio Manoel

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

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis / Rocha e Zezé

                 BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

Manhã: Tiara e Dena  Noite: Ana Vital / Mariana / Eduarda  

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

                           Edjanete / Rosimery

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

      Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 22

Sheilla Maria de Santana Silva.............9 8892-3819

TERÇA - Dia 24

Elienay Aline Araújo de Lima................9 3523-2628

QUARTA - Dia 25

José B. Dutra S. Nascimento Jr............9 8808-3918

QUINTA - Dia 26

Magno Roberto Alves............................9 9946-5060

Layze Severina da Conceição

SEXTA - Dia 27

Ernani José de Lira................................9 8443-6794 

Giovanna Araújo dos Santos................9 9650-6090

SÁBADO - Dia 28

José Manoel Alves.................................9 9712-9953

Todas as nossas atividades, como pessoas 

humanas, procedem das elaborações da nossa 

mente. A mente é o laboratório por excelência do 

qual emanam todos os projetos do homem sobre a 

terra. Quando nas suas mentes os homens 

elaboram pensamentos nobres, nobres se tornam 

os homens e nobres também se tornam os seus 

ideais, porque o homem é o resultado daquilo que 

ele pensa. Não foi com menos inspiração que o 

apóstolo Paulo escreveu aos Colossensses: 

‘‘Pensai nas coisas que são de cima...’’ Col.3:1

Meus amados irmãos vamos disciplinar as 

nossas mentes, acentuando-as nas coisas que são 

do alto para que o adversário não encontre 

oportunidade em nós de fazer a sua obra 

destruidora. Há muito dessa mensagem de Paulo na 

frase da filosofia latina: ‘‘mem sana corpore sano’’. 

Quando nossa mente está preservada com as 

coisas boas do Senhor ela realmente está sadia e 

todo nosso corpo,  nossas emoções,  e 

consequentemente nossas ações serão 

abençoadas e abençoadoras. Vamos continuar 

enchendo a nossa mente com as coisas do Senhor, 

porque mente desocupada torna-se oficina do mau, 

advertem-nos as Sagradas Escrituras .

Tenhamos cuidado também, para não 

pensarmos demais, e criarmos coisas que não 

existem nas vidas de nossos irmãos na fé, e que  

são apenas produto de nossa imaginação fértil, 

prejudicando assim a nossa fraternidade cristã, e 

muitas vezes a boa reputação daquele irmão 

perante a comunidade.      

Pr.Ozéas Correia dos Santos

Culto Matutino
De 06h as 07h

Estendemos nossa gratidão ao ilustre obreiro 

Pr.Alexandre Trindade e sua família, pela 

oportuna participação como mensageiro do 

Senhor nesta Noite da Família de nossa PIBV.

Nossos 
Pensamentos

Círculos - EJC
No próximo sábado à noite aqui no espaço 

térreo teremos uma reunião com todos os 

círculos do nosso XVI Encontro de Jovens com 

Cristo. Convidem seus encontristas!

Reunião
=> Após a EBD desta manhã teremos uma breve 

reunião com toda diretoria da SOMOMIC.

=> Comissão de Finanças dia 1º domingo de junho.

Após o culto desta manhã todos os irmãos 

que vão batizar-se, dirijam-se ao gabinete 

pastoral, para as instruções finais com o 

pastor da igreja. 

BATISMOS

http://www.pibvpe.org


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

Motivos de Oração
=> Oremos pelos membros e congregados de nossa 

igreja que ainda não estão participando 

regularmente do sustento da casa do Senhor;

=> Vamos continuar intercedendo pela nação 

brasileira nessa fase de mudanças e acomodação 

desse novo quadro político e econômico;

=> Continuemos no altar de Deus invocando sua 

direção para o futuro do ministério pastoral de nossa 

igreja.

Manhã - Culto Doutrinário Noite - Culto da Família

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

Louvor Instrumental............................Adonai Kadus

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

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

¯Louvor Congregacional.......................Hino 164 CC

Louvor.....................................Dc.Joselias e Família

§Leit. Bíblica.........................Deuteronômio 6:1-9

Dir. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os 

preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim 

de que os cumprisses na terra a que estás passando: para a 

possuíres;

para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus 

estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e 

o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se 

prolonguem os teus dias.

Cong. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, 

para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que 

mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus 

pais.

Dir. Ouve, ó Israel; o Senhor nosso Deus é o único Senhor.

Cong. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu 

coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças.

Dir. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu 

coração; e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás 

sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e 

ao levantar-te.

Todos. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão 

por frontais entre os teus olhos;

e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas.

Oração de Intercessão

PEÇA: ‘‘Coloque Deus em sua família’’

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

‘‘OFERTA AGRADÁVEL’’

Louvor.................................................Hélio e Marta

§Mensagem.......................Pr.Alexandre Trindade

‘‘Levantai muros e protegei vossa casa’’

Louvor Congregacional..........................Hino 367 CC

Bênção Araônica e Apostólica......................Pr.Ozéas

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

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

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

Louvor Congregacional..........................Hino 380 CC

‘‘Amor’’

Louvor..................................................Irmão Onofre

Leit. Bíblica..................................Provérbios 3:1-10

Dir. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu 

coração guarde os meus mandamentos.

Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão 

anos de vida e paz.

Cong. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; 

ata-as ao teu pescoço; escreve-as na tábua do teu coração.

E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do 

homem.

Dir. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te 

estribes no teu próprio entendimento.

Cong. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele 

endireitará as tuas veredas.

Dir. Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e 

aparta-te do mal.

Isto será saúde para o teu âmago, e medula para os teus 

ossos.

Todos. Honra ao Senhor com os teus bens, e com a 

primeira parte de todos os teus ganhos;

E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os 

teus lagares.

Oração de Intercessão

Louvor.............................................Irmã Mariângela

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

‘‘HONRANDO AO SENHOR’’

Momento de Consagração.......................Hino 329 CC

‘‘Conta as bênçãos’’

Bençãos Araônica e Apostólica

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

Na assembleia de domingo passado a igreja 

concedeu as transferências dos irmãos 

Pr.Reginaldo Barbosa de Melo e sua esposa 

Maria Lindalva Ferreira de Melo. 

Mesmo com a ausência de uma grande 

parcela de membros participantes do sustento 

de sua igreja, nossa tesouraria atendeu as suas 

principais obrigações financeiras. Ainda 

estamos sem os nossos fundos de reserva.  

Administrativo

A minha família é bênção do Senhor, Me ensina a tratar minha 

família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor, 

A minha família é um presente do Senhor.

Jantar
Romântico

Se você não quer perder a oportunidade de fazer parte desta 

linda noite, procure hoje mesmo a equipe da EDG do ECC e 

adquira já o seu convite.  

Componentes: Pedro e Sandra, Adonai e Cristina, Samuel e Márcia 

Carlos e Susana, Joselias e Socorro, Isaque e Edijanete, 

Ronaldo e Lúcia, Aristeu e Ana, Valdir e Steffanny. 

Data do Evento: 11 de junho às 20 Horas

Preletor Convidado: Pr.Vadélcio Marques

Nosso Pesar
Expressamos nossos sentimentos às famílias 

Marques de Melo nesse momento de perda do 

seu ente-querido, irmão Jessé Lorenço 

Marques ocorrido na última 3ª feira dia 17. Irmão 

Jessé tinha 79 anos e era recém-convertido.

Amado irmão, distinta irmã, receba do seu pastor e 

de toda a equipe financeira da PIBV esta palavra de 

gratidão a Deus pela sua vida e pelo seu amor e 

dedicação à sua igreja. Temos acompanhado o nosso 

rol de contribuintes e temos atestado que vocês têm 

sido exemplo de fidelidade entregando mensalmente 

o dízimo e a oferta para que sua igreja continue 

honrando os seus compromissos. Continue, meu 

amado(a) irmão(ã), sendo esse exemplo de servo(a) 

fiel; eu sei que o irmão(ã) está feliz por estar sendo 

abençoado com o cumprimento das promessas de 

Deus na sua vida no seu emprego e nos seus negócios.

Reconhecimento

No próximo final de semana (sábado e domingo) o 

Pr.Ozéas estará realizando duas Conferências da 

Família, no Sertão. Na Igreja Batista Comunidade do 

IPSEP em Serra Talhada e na Igreja Batista de Triunfo.

Oremos por estes eventos!

Ausência

MINHA FAMÍLIA NAS MÃOS
DE DEUS
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