
•PELA MANHÃ-  CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Ivânia Cabral      Mens. Pr. Antonio Sérgio

•NOITE:  CULTO DA FAMÍLIA

Dir.    Mens. Pr. Antonio SérgioDc. Pedro Lira

Piano: Benilda   Regente:  Márcia Luz

LOUVOR: Manhã: Dsa.Solange Ferreira

                  Noite: Ezequiel e Lucy / Dc.Benício e Maria da Luz

•OFERTÓRIO: Dsa. Aguilazil Santos/ Dsa. Helena Chaves

                        Dc. Pedro Lira / Dc. Dc.Carlos Cunha

•PLANTÃO NO TÉRREO:Dc. Isaque / Dc. Chalega

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                      Manhã: Itaquatiara / Eudenice

                      Noite: Steffanny / Thássia / Karollayne / 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

                              Karol / Milay / Rosimery

Informativo Semanal - Ano XXXVIII - Nº 04 - 23 de Outubro de 2016

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  - (77) 9 9135-8426(prasergiocosta@yahoo.com.br)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

Sociedade de Homens Batistas

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO

=>Dir.  Hélio e Marta   /  Louvor: Caio / Júnior

Mens. Pr. Antonio Sérgio 

Na última quarta contamos com a presença 

de 117 irmãos. Só falta você!

SÁBADO

À TARDE - PROGRAMAÇÃO DO DEP. INFANTIL

 (Das 9h00 as 16h00)

À NOITE - CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS pelo aniversário do 

Dc.Benício e da ministra de música Benilda Luz  

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Penha / Ar is teu

Alexsandra / Pr.Luis

Irandi / Pr.Samuel

Maria Francisca / Dc.Beníc io

Dsa.Maria da Luz / Pr.Sérgio

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DE IRMÃ MARIA PEREIRA - Dir. Antonio Bento  Mens. Samuel Almeida

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

Dir. Miriam Jair    Mens. Pr. Antonio Sérgio

•NOITE:  CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Adair Nelo  Mens. Pr. Antonio SérgioDc. 

Piano: Benilda   Regente:  Luzinete Saraiva

LOUVOR: Manhã:  Pietra  / Cristiana Lins

                  Noite: Grupo Águios / Fabrício

•OFERTÓRIO: Dsa. Elieser Félix /  Dsa. Maria Emília

                        Dc.Severino Milton/ Dc. Dc.Antonio Manoel

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

RECEPCIONISTAS: Mariângela / Gedízia

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                      Manhã:Lurdinha / Michela

                      Noite: Sheila / Tatiane / Lucy / Lilian

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

                              Juli Sousa / Raíssa

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

Culto Matutino
De 06h as 07h

    Paulo exorta a igreja dos Tessalonicenses: “Orai sem cessar” (1 Ts 5.17). O que é orar? Como 
orar? Quanto tempo orar?  Será que Deus ouve e atende as nossas orações? Quais as bênçãos ou 
recompensas da Oração intercessória? 

Amados no Senhor estas e outras perguntas são feitas por membros da igreja. Orar é conversar 
com Deus. E que benção é poder acessar o trono de Deus pela fé (Hebreus 4.16; 11.1; 6). Um dos 
ministérios mais importantes para a vida pessoal, familiar e congregacional é o ministério da oração 
intercessória. “Orai sem cessar” (1 Ts 5.17). Trata-se de um mandamento do Senhor Jesus e dos seus 
apóstolos a todos os cristãos, portanto, válido em todas as épocas. Mas, de que forma devemos orar? 
Na Epístola aos Efésios, lê-se: “Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para 
isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos” (Ef 6.18; “toda”; destaque em 
itálico). A Bíblia de Jerusalém traduz: “Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo...” 
“Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo...”. A tradução de J. B. Philips diz: “Orai 
sempre com toda sorte de orações”. Percebe-se à luz dessas passagens que há uma diversidade de tipos 
e formas de orações, ou seja, ações de graças, louvor e adoração a Deus. No Pai Nosso (Mt 6.9-15) e, 
na Oração Sacerdotal (Jo 17.1 ss), o Senhor Jesus ensinou acerca do valor da oração, bem como de sua 
relevância para a vida pessoal e familiar dos filhos de Deus. 

Os Evangelhos registram não apenas o ensino, mas, sobretudo a prática da oração por Jesus e 
seus apóstolos, bem como das igrejas das origens. A vida e o ministério de oração de Jesus são 
sintetizados por Marcos: “E, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro (alta 
madrugada), saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava” (Mc 1.35). Segundo os Evangelhos, Jesus 
orou antes de iniciar seu ministério (Mt 4.1-11); antes de escolher seus discípulos (Lc 6.12,13); antes de 
subir ao Calvário (Lc 22.30;46); no Calvário (Lc 23.34); após sua ressurreição (Lc 24.30); e, na 
eternidade, o seu ministério é interceder pelos santos (Rm 8.26;34). Que exemplo e que benção! E, 
neste sentido, considerando a vida corrediça e estressada dos dias atuais, orar constitui-se num 
tremendo desafio para todos os cristãos deste tempo. Assim, de Jesus pode-se afirmar: Que vida 
notável de oração! Amados no Senhor e da nossa vida de oração o que se pode dizer? Será que temos 
velado com o Senhor pelo menos uma hora? 

Os apóstolos e a igreja antiga, seguindo o exemplo do Mestre, dedicaram-se intensamente ao 
ministério da oração, pois criam em seu poder e eficácia. Deus intervém quando clamamos com fé nas 
promessas de Deus (Jer 33.3; Hb 4.16; 11.1,6). E, por esta razão, em Atos, por exemplo, lê-se: os 
Apóstolos e demais discípulos oraram antes do Pentecostes (1.14), para escolher o sucessor de Judas 
(1.24-26); durante o derramamento do Espírito no Pentecostes (2.1 ss); para testemunhar com poder 
da Palavra de Deus (4.23-31); para escolher e instituir o ministério diaconal (6.1-7); por Pedro, logo 
depois da morte de Tiago na prisão (12.1 ss); para enviar os primeiros missionários (13.13); e, 
principalmente, para suportarem com alegria todo tipo de sofrimentos por amor a Jesus, a sua igreja e 
reino de Deus (4.30,31; 12.5; 16.25; 20.23,36; 28.30,31). E acerca das reuniões de orações da igreja 
antiga, algumas nos encantam e desafiam, pois “tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam 
reunidos e, todos foram cheios do Espírito Santo e, anunciavam com ousadia a palavra de Deus” 
(Atos 4.31). Desse modo, firmados em Deus pela fé e através das orações, nos aproximemos do Senhor 
através da oração. Saber que o Senhor Jesus e o Espírito Santo intercedem por nossas vidas, bem como 
toda igreja de Deus em toda a terra, constitui-se numa permanente inspiração para que abracemos 
como corpo de Cristo, o ministério da Oração. Amém.

Afetuosamente, seu Pastor

‘‘O Pai Nosso e a Oração Sacerdotal’’

VISITE A NOSSA 

IGREJA E SEJA

 ABENÇOADO 

COM A 

PREGAÇÃO 

DO EVANGELHO 

DE JESUS 

CRISTO, 

O SALVADOR E 

SENHOR 

DO MUNDO!

AGENDA DE 
VISITAS

PASTOR 

Visita nos Lares

MISSÃO DA IGREJA

‘‘Ide e Pregai o

 Evangelho 

de Jesus Cristo 

o Salvador’’

GABINETE

ATENDIMENTO PASTORAL

Terças e Quintas

a partir das 15h

CULTO NA CASA DE IRMÃO GERALDINO

Dir. Antonio Marmo     Mens. Aristeu

PELA FÉ ABRACEMOS O MINISTÉRIO DA ORAÇÃO
“E, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro (alta madrugada), 

saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava” (Mc 1.35). 

Ednilson e Alexsandra
Aristeu e Ana Paula

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


Noite - Culto Doutrinário

Processional............................................................................................Piano
Oração Invocatória.................................................Pr.Antonio Sérgio

Louvor Cong............................... ...............Hino 171 CC‘‘Avivamento’’

Leitura Bíblica....Marcos 1:35; 14: 32-42; Lucas 6:12
Dir.  E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo 

ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali 

orava.

Cong. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse 

aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro.

E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a 

ter pavor, e a angustiar-se.

Dir. E disse-lhes: A minha alma está profundamente 

triste até a morte; ficai aqui, e vigiai.

Cong. E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se 

em terra; e orou para que, se fosse possível, passasse dele 

aquela hora. 

E disse: Aba, Pai, todas as coisas te são possíveis; afasta 

de mim este cálice; não seja, porém, o que eu quero, mas 

o que tu queres.

Todos. E, chegando, achou-os dormindo; e disse a 

Pedro: Simão, dormes? não podes vigiar uma hora?

Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o 

espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.

Dir. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras.

E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os 

seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que 

responder-lhe.

Cong. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a 

orar, e passou a noite em oração a Deus.

Oração de Intercessão

Louvor Congregacional... ....Hino 169 CC‘‘Mais de Cristo’’

þ MOMENTO MISSIONÁRIO

Dízimos e ofertas.....‘‘Onde quer que seja’’.....Hino 299 CC

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

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

‘‘Abrace o Ministério da Oração’’                            

Bênção Araônica e Apostólica

§Abertura da Escola Bíblica Dominical

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

      Feliz Aniversário!
HOJE- Dia 23

Hélio Alexandrino dos Santos.....................9 8533-7612

Will Alisson Evangelista da Costa

Vardelli Ribeiro de Oliveira..........................9 9719-3438

SEGUNDA- Dia 24

Edja Teixeira Brasil......................................9 8732-0433

Priscilla Mascena dos Santos.....................9.8791-5073

QUINTA- Dia 27

Dc.Benício Severino da Luz...........................3526-0748

Benilda Silva da Luz....................................9.8824-0174

Ivanir Soares de Arruda...............................9 8335-1739

SEXTA - Dia 28

Isabelle Karla de Almeida Reis...................9 9959-5757

Ythallo Thomas Lima de O. Silva...............9 9802-5690

SÁBADO- Dia 29

José Guilhermino da Silva Filho.................9.8331-7764

Luan Lins Bezerra........................................9 9847-4092 

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

MULTIPLICANDO O DE DEUS AMOR  AMOR

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

Noite - Culto da Família
Processional...................................................................................................Piano
Chamada a adoração.......................................................Casais em Louvor

Oração Invocatória.........................................................Pr.Antonio Sérgio

Louvor Congregacional........... ..........Hino 367 CC‘‘Firme na Rocha’’

Louvor................................................................Dcs.Benício e Maria da Luz

Leitura Bíblica................................Efésios 5:18-25; 6:1-4

Dir. E não vos embriagueis com vinho, em que há 

contenda, mas enchei-vos do Espírito;

Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos 

espirituais; cantando e salmodiando ao Senhor no vosso 

coração;

Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em 

nome de nosso Senhor Jesus Cristo;

Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.

Cong. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, 

como ao Senhor;

Porque o marido é a cabeça da mulher, como também 

Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador 

do corpo.

Dir. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a 

Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo 

sujeitas a seus maridos.

Cong. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como 

também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou 

por ela,

Dir. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no 

Senhor, porque isto é justo.

Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro 

mandamento com promessa;

Todos. Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a 

terra.

E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas 

criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. 

Oração de Intercessão

Dízimos e ofertas...................... ..................Hino 296 CC‘‘Consagração’’

Louvor................................................................................Ezequiel e Lucyellen 

§Mensagem.......................................................................Pr.Antonio Sérgio
‘‘Famílias que servem a Deus’’  

(Josué 24:14,15)     
Louvor.................................................................................................Hino 380 CC 

Bênção Araônica e Apostólica

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

Os amados irmãos que ainda não entregaram as 

suas contribuições de dízimos e ofertas referente ao 

MÊS DE SETEMBRO, podem fazê-lo hoje pela 

manhã e à noite, mas, não esqueçam de identificar no 

envelope se for referente à SETEMBRO.

Atenciosamente a tesouraria!

Amigo visitante sua presença aqui conosco é motivo de grande alegria! 
Que você e sua família sejam abençoados. Sejam bem-vindo e volte sempre!

Ação de Graças
No próximo sábado a família Luz estará dando graças 

a Deus pelas vidas do Dc.Benício e Benilda Luz. Toda 

igreja esta convidada para esta grande noite de 

gratidão.  

Em Novembro!
Série de Sermões

OS SEIS MILAGRES DO CALVÁRIO

Finanças

Campanha -Mata Centro
As mulheres cristãs de toda Mata Centro junto às suas igrejas estão 

promovendo uma campanha de arrecadação de biscoitos para doarem 

ao LARBEM - Lar Batista Elisabeth Mein. Instituição que abriga 

crianças de 5 a 18 anos, vítimas de abuso e abandono.  Seu objetivo 

primordial é proporcionar as crianças, em risco pessoal e social, 

proteção provisória, ressaltando os conceitos de moradia, higiene, 

disciplina, educação, etc. Motivando o fortalecimento dos vínculos 

familiares ou promovendo a integração em família substituta. 

FAÇA SUA DOAÇÃO! Esta campanha se encerrará no dia 5 de 

novembro. Todos podem deixar na secretaria com Marta ou com irmã 

Jucinaldo. 

"Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças" 

Eclesiastes .9:10a

Reunião 
O Pastor convoca para o próximo domingo as 14h30, todos os 

c o m p o n e n t e s  d o  C o n s e l h o  A d m i n i s t r a t i v o :  D i a c o n a t o ,   

coordenadores de ministérios, diretores e presidentes das entidades, 

para a última reunião do ano 2016 de nosso conselho.  

Pauta: Planejamento Geral.

1. As trevas miraculosas; (Lucas 23:44-45)

2. O véu rasgado; (Mateus 27:51)

3. O tremor de terra; (Mateus 27:51b)

4. Os sepulcros abertos; (Mateus 27:52)

5. A mortalha intacta; (João 20:6-8)

6. As ressuscitações no cemitério do calvário. 

(Mateus 27:52,53)

Evento de comemoração do Dia das Crianças

Próxim
o

      
   sá

bado
Das 9h00 as 16h00

Palestra sobre Saúde Bucal
Brincadeiras /Oficinas / Cineminha / Teatro e

Crianças no Mundo de Deus

Espaço Térreo da PIBV

Orai sem cessar!
=> Oremos por todos os enfermos e idosos de nossa 

igreja entre eles; Eliel, Valdeci Arcanjo, Milton;

=> Oremos pela família Pastoral;

=> Oremos pelos novos convertidos do ECC;

=> Pelo novo programa de oração que esta sendo 

lançado hoje: LAR DE BÊNCÃOS. 
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