
Roteiro da Semana

    HOJE À TARDE

Sociedade de Homens Batistas

Culto Matutino
De 06h as 07h

DOMINGO: 
Culto Doutrinário - 08h30h às 09h50     EBD - 10h00 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

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Helena Maria / Aristeu

Irandi / Pr.Luis

Gustavo / Carlos Marques

Maely / Dc.Adair Nelo

Dsa.Maria da Luz / Pr.Sérgio

 Uma Igreja Centenária servindo ao Deus Eterno 

Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (79) 9 8807-8880 / (79) 3259-4770

Informativo Semanal - Ano XXXVIII - Nº 42- 23 de JULHO de 2017

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 - Th.D (prasergiocosta@yahoo.com.br)

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

Pastor Fundador: Pr.João Borges da Rocha (Em 6 de janeiro de 1918)

CULTO NO IFEPE - Dir. Geraldo Bezerra   Mens. Aristeu Vicente 

SEDE

 - (77) 9 9135-8426

TERÇA-FEIRA -À NOITE

Mulheres Cristãs em Missão
ESTUDO / FAMÍLIA - Dir. Dsa.Solange

‘‘OS GRAVES PERIGOS DO CIÚME DOENTIO’’  

Sociedade de Homens Batistas
Culto na casa do irmão Geraldo Bezerra

Dir: Dc.Benício Mens: Pr.Antonio Sérgio 

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

Dir. Liliane Maciel      Louvor:  Sheila / Dc.José Vicente

Mens: Pr.Antonio Sérgio 
 

SÁBADO - À NOITE

Aniversário da MCM da Igreja Batista do CAIC

Mens. Pr.Antonio Sérgio

HOJE Próximo Domingo 
MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO 

Dir.  Joanes Alves      Mens. Dc.Adair Nelo

NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO 

Dir. Maely Silveira    Mens. Pr.Antonio Sérgio

PIANO: Benilda   REGENTE: Dsa.Maria da Luz

LOUVOR: Manhã: Ivaneide e Ivanete / Dsa.Solange

                  Noite: Benilda / Willisson e Bárbara

OFERTÓRIO: Dsa. Elieser Félix / Dc. Severino Chalega

      Dc. Isaque Pereira / Dc Carlos Cunha

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc. José Vicente / Dc. Joselias

RECEPCIONISTAS: Jedísia e Carminha

BERÇÁRIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

Manhã - Ana Vital, Grazziela - Benilda, Evanilda: SALA 1 SALA 2   

Noite: - Ana Nelo, Aline  - Lucy, ThacyaraSALA 1 SALA 2  

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Crescendo - 2,3,4 anos - Benilda 

Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro e Nalva

Aprendendo - 7 e 8 anos - Ivaneide e Ivanete

Vivendo - 9 a 12 anos - Sheila / Eliane Ferreira

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe:     Mens:    Igor, Duda, Carlinhos  Karla Mariana

P R I M E I R A   I G R E J A   B A T I S T A

MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Emerson       Mens. Pr.Antonio Sérgio

NOITE - CULTO DA FELIZ IDADE 

Dir.  Dc.Joselias Melo      Mens. Pr.Antonio Sérgio

PIANO: Benilda   REGENTE: Luzinete

LOUVOR: Manhã: Iolanda / Larissa Lins

          Noite: Geraldinho / Grupo da Feliz Idade / Neliusson

OFERTÓRIO: Dsa.Solange Ferreira / Dsa.Maria Lopes

      Dc.Antonio Manoel / Dc.Severino Milton

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Chalega/ Dc.Benício

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis

BERÇÁRIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

Manhã - Karla Mariana, Lurdinha  - Benilda, Bruna, Dena : SALA 1 SALA 2    

Noite:  - Ana Vital, Milka  - Edijante, Layze  SALA 1 SALA 2      

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Crescendo - 2,3,4 anos - Benilda 

Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro e Nalva

Aprendendo - 7 e 8 anos - Ivaneide e Ivanete

Vivendo - 9 a 12 anos - Sheila / Eliane Ferreira

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe:    Mens:Duda / Júlia /Carlos Felipe/ Mica  Lucy

Sub-temas:
A espiritualidade da mulher cristã na vida pessoal;
A espiritualidade da mulher cristã na vida familiar;
A espiritualidade da mulher cristã na vida prossional;
A espiritualidade da mulher cristã na vida eclesiástica.

QUINTA / SEXTA / SÁBADO - ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS

MISSÕES: NO PODER DO ESPÍRITO A OBRA DO CORAÇÃO DE DEUS!
 (Lucas 24.49-53; Atos 1.8; 2.1; 13.1)

 campo da igreja de Jesus Cristo é o mundo e, por isso o Senhor advertiu aos seus discípulos que não 

Otentassem realizar esta tarefa sem o revestimento de Seu poder. E, para tanto já havia dito: “Sem mim, 

nada podeis fazer!” (Jo 15.5 b). Dentre os evangelistas sinóticos – Mateus, Marcos e Lucas -, a ênfase 

nesta capacitação do alto para realização da tarefa da evangelização das nações. O Evangelho e os Atos dos 

Apóstolos – que deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos -, são um eloquente e 

poderoso testemunho, não apenas deste revestimento experimentado pela igreja inúmeras vezes, mas, também 

da profunda convicção de seu autor (Lucas), quanto ao fato de que toda a vida, alegria e expansão da igreja 

decorrem deste poder procedente do Alto. Lucas registra as inúmeras manifestações do poder do Espírito 

sendo derramado sobre a Igreja, ou seja, aonde os apóstolos e os crentes iam levando o Evangelho da redenção 

(Col 1.12-14), Deus dispensava-lhes graça e poder abundante para pregar, ensinar e fazer discípulos. E, assim, 

podemos armar: inútil é tentar realizar esta tarefa gloriosa e desaadora sem este poder do Alto!

A rigor, em termos geográcos (geoespiritual), a tarefa era gigantesca: todo o mundo; logo, 

transcontinental! “Ide por todo o mundo e pregai, fazei discípulos, ensinai e batizai” (Mt 28.16 a 20; Mc 16.15; Lc 

24.49-53; Jo 20.19 a 23). Jerusalém, Judéia, Samária e até os conns da terra (At 1.8). Estes textos são o relato e as 

bases constitucionais da obra missionária. Assim, Lucas, descreve e pontua os primeiros movimentos da igreja - 

após a ascensão do Senhor Jesus Cristo – (cf. Lc 24.50-53; At 1.9-14), sob a liderança do Espírito. São 

movimentos dramáticos, intensos e cheios de alegria e do poder do Espírito de Deus. A edicação, as lutas e 

perseguições iniciais e o crescimento fenomenal da igreja são pintados com cores vivas. Por exemplo, nos textos 

acima, Lucas que escreveu minunciosamente sobre o crescimento da igreja no poder do Espírito, ressalta que:

 (1) O Senhor Jesus cumpriu a sua promessa enviando o Espírito Santo sobre toda a Igreja reunida no cenáculo 

em Jerusalém; (2) E que, cheio do poder do Espírito Santo, Pedro pregou um notável sermão que resultou na 

consolidação da igreja em Jerusalém, da sua liderança, bem como na conversão de mais de 3 mil judeus (de mais 

de 16 diferentes nações do mundo) que foram agregados a Igreja no dia de pentecostes; (3) E, assim também, os 

primeiros movimentos missionários a partir da cidade de Antioquia - a segunda base missionária de onde Paulo 

e Barnabé seria enviado aos gentios -, nos mesmos termos: na igreja que estava em Antioquia havia alguns 

profetas e doutores... “E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a 

Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. 

E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a 

Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus; e tinham também a João (Marcos) como 

cooperador” (Atos 13:1-6). E, assim, o evangelho alcançou as nações gentias e estas foram incluídas na igreja de 

Jesus Cristo.

Portanto, notemos a sequencia do agir de Deus: homens salvos por sua graça e, revestidos do poder do seu 

Espírito; uma igreja cheia do Espírito que ora, jejua e envia (sustenta) missionários para os campos (brancos 

para a ceifa), com o m de anunciarem no poder do Espírito, a Jesus, Salvador e Senhor. Amados sejamos estes 

lhos (as) de Deus nos dias atuais, anunciando Jesus Cristo, o Redentor em todos os lugares e a todas as pessoas. 

Este é o nosso chamado missionário em todo o tempo até que o Senhor Jesus venha buscar a sua Igreja. Amem!

Pr.Antonio Sérgio de Araújo da Costa



Noite - Culto EvangelísticoManhã - Culto Doutrinário

HOJE - Dia 23

Ivaneide Ferreira Félix............................ 9 9411-1353

Sônia José dos Santos

Segunda - Dia 24

Raíza Samara de Araújo Silva..................9 8453-3903

Quarta - Dia 26

Elderson da Silva Guedes........................9 8747-6402

Amanda de Lemos Vasconcelos................9 9928-6107

Karla Patrícia Bezerra Bastos.................9 8539-9459

Helida Monique Guimarães Sotero..........9 9655-2056 

Sexta - Dia 28

Rafael Francisco da Silva........................9 8866-0542

Sábado - Dia 29 

Ivânia Cabral Urbano da Silva................9 8715-5578

Feliz Aniversário!

Orai sem cessar!
=> Oremos pelos enfermos e idosos;
=> Pela realização da  no Escola Bíblica de Férias
próximo nal de semana deste mês;
=> Pelo XXV Encontro de Casais em setembro;
=> Pela preparação do Centésimo Aniversário de 
nossa PIBV. 

Informativos
 

Recomendações Pastorais
INFORMATIVOS => Todos os informativos  ser DEVEM

levados à direção do culto antes que os mesmos tomem 

seus lugares na plataforma;

ÁGUA MINERAL =>  é permitida a circulação de NÃO

água mineral durante o culto. Chegue 10 minutos mais 

cedo e tome sua água antes de adentrar o templo; 

CELULARES => Devem ser postos no modo vibra-call ou 

silencioso se não puder ser desligado;
RECEPÇÃO E RAMPA DO TEMPLO => Apenas os 
recepcionistas e mais ninguém;
CONVERSAS => Inaceitável durante o culto e, portanto, 
cuidemos da reverência;
CULTOS E ENSAIOS => Lembremo-nos de usar roupas 
adequadas (não são permitidas: bermudas, camisetas, 
calças coladas, saias ou vestidos curtos e transparentes; 
e, outros similares, inclusive, nos ensaios).

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

Oração Invocatória

Louvor Congregacional...........................Hino 80 HCC

‘‘Bendito seja sempre o Cordeiro’’

Louvor........................................Dsa.Solange Ferreira

§Leitura Bíblica...............................Filipenses 2:1-11

Dir. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma 

consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns 

entranháveis afetos e compaixões,

Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo 

amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.

Cong. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por 

humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo.

Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual 

também para o que é dos outros.

Dir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve 

também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve 

por usurpação ser igual a Deus, 

Cong. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 

fazendo-se semelhante aos homens;

E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até à morte, e morte de cruz.

Todos. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe 

deu um nome que é sobre todo o nome; 

Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos 

céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que 

Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.

Oração de Intercessão

Louvor..............................................Ivaneide e Ivanete

§Mensagem..........................................Dc.Adair Nelo

‘‘A IGREJA EM TEMPOS DE CRISE’’

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

‘‘Crer e Observar’’

§ Abertura da Escola Bíblica Dominical

Bênção Araônica e Apostólica

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

Prelúdio................................................................Piano
Chamada a Adoração.........................Equipe de Louvor
Oração Invocatória............................Pr.Antonio Sérgio
Louvor Cong.... ....193 HCC.....‘‘ Maravilhosa Graça’’..

Consagração Culto Infantil

Louvor...........................................Willisson e Bárbara

§Leitura Bíblica.............Luc 24.49-53; At 1.8;2.1;13.1
DIR. E eis que sobre vós envio a promessa de meu pai; 
ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto 
sejais revestidos de poder. E levou-os fora, até Betânia; 
e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu 
que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado 
ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo 
para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando 
e bendizendo a Deus. Amem.
CONG. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que 
há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em 
Jerusalém como em toda Judéia e Samaria, e até aos 
confins da terra. 
DIR. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam 
todos concordemente no mesmo lugar; E de repente 
veio do céu um som, como de um vento veemente e 
impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam 
assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, 
como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um 
deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e 
começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que falassem.
TODOS. E na igreja que estava em Antioquiua havia 
alguns profetas e doutores, a saber: Barnabé e Simeão 
chamado Níger, e Lúcio, cireneu, e Manaém, que fora 
criado com herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles 
ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-
me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho 
chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles 
as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo 
Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali navegaram 
para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a 
palavra de Deus nas sinagogas dos judeus; e tinham 
também a João como cooperador.

Oração de Intercessão

þMOMENTO MISSIONÁRIO

Dízimos e Ofertas....................‘‘Oferta Agradável a Ti’’

Louvor........................................................Benilda Luz

§Mensagem....................................Pr.Antonio Sérgio

‘‘MISSÕES: NO PODER DO ESPÍRITO A OBRA DO 

CORAÇÃO DE DEUS!’’

(Lucas 24.49-53; At 1.8;2.1;13.1)

Bênção Araônica e Apostólica

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

Para sua meditação Salmos 90:12

Almoço em 

Família
Dia 30/07

Adquira já a sua 
senha com a 

EDG do ECC

Valor R$ 10,00

VISITE A NOSSA IGREJA E SEJA ABENÇOADO COM A PREGAÇÃO 

DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO, O SALVADOR 

E SENHOR DO MUNDO!

Natalícios
Parabenizamos o casal Otávio 

N e t o  e  R e b e c a  F r a g a  p e l o 
nascimento de seu primogênito no 
último dia 14. O lindo bebê recebeu o 
nome de  ..Miguel Luiz Fraga da Costa

Escola Bíblica de Férias
Hoje é o último dia para fazer a 

inscrição de seu lho de 3 a 12 anos na 

Escola Bíblica de Férias. Fale com: 

Nalva, Telma, Ana Nelo,  Edijanete.

Agenda - Juventude
Lembramos a toda juventude da PIBV que quem 

atentos às nossas programações semanais. Nas 

segundas-feiras VISITAÇÃO e nas sextas-feiras 

ESTUDO NO SALÃO DE EVENTOS. Amanhã 

estaremos saindo em visita ao jovem Matheus Vital.  

Reuniões
=> Pastor convoca todos os componentes do 
Conselho Administrativo para sua 2ª reunião no 
dia 6 de agosto (1º domingo). Agendem!
DIA 30 - 1ª Reunião dos Coordenadores do ECC.

Parabenizamos também o casal 

Valdir e Steffanny também pelo 

nascimento de seu primogênito, 
este lindo bebê que se chama Pedro Emanuel de Lira 
Santana  nasceu no último domingo dia 16, ..

Encontro de Casais 
com Cristo

No próximo sábado em uma programação especial 

faremos a entrega das chas para o XXV Encontro de 

Casais com Cristo que será realizado em setembro.

Palavra de gratidão
O Dc.Joselias juntamente com sua família 

expressam sua gratidão a Deus pelos 89 anos de sua 
g e n i t o r a  a  i r m ã  E s t e r  L o u r e n ç o  M e l o , 
completados na última terça-feira(18). E solicita 
que toda igreja continue orando por ela.  
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