
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir.  Emerson Sullywan   Mensagem. Pr.José Carlos (PIBC)

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO                

Dir.  Emerson Tiago   Mensagem. Pr.Ozéas Santos

Piano/ Teclado: Luzinete    Regente: Miriam Jair  

LOUVORES:Manhã: UNIJOVEM PIB DE CARPINA

                     Noite: Raphael e Tatiana / Marta e Hélio

•OFERTÓRIO: Dc.Adair Nelo / Dc.José Vicente

                        Dsa.Helena Chaves  / Dsa.Elieser Félix

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

RECEPCIONISTAS: Márcia e Samuel

                 BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

 Manhã: Deninha / Itaquatiara/ Tamires

                  Noite:   Lúcia / Suelen / Ana Vital / Steffanny

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Cristiana  e Nalva

Caminhando de 3 e 5 anos - Nalva

Aprendendo de 6 e 8 anos - Tereza / Steffanny

Vivendo de 9 a 12 anos - Ivaneide / Ivanete

CULTO INFANTIL: Coord. Rosimery e Edijanete

                               Karol / Milay / Rosimery
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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   

SEGUNDA - 

TERÇA-FEIRA -À NOITE - 

Mulheres Cristãs em Ação

TERCEIRO IDADE - Dir. Irandi

Sociedade de Homens Batistas

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS NA CASA 

DE IRMÃ SOCORRO (cunhada de Onofre)

Dir. Onofre  Mens. Aristeu

QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

Dir. Ygor Manoel    Mens.Pr.Ozéas   

Louvor: Equipe de Louvor

6ª FEIRA -

SÁBADO

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Carl inda / Dsa.Maria da Luz

Maria José / Dsa.El ieser

Helena Maria / Ivânia Cabral

Socorro Lins / Márcia Luz

Socorro Evangel is ta / Geni lda   

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DO IRMÃO ERNANI - Dir. Severino Batista    Mens. Dc.Benício 

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

Dir.  Dc.Chalega   Mensagem. Pr.Antonio Sérgio 

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO                

Dir.  Miriam Jair   Mensagem. Pr.Ozéas Santos

Piano/ Teclado: David     Regente: Dsa.Maria da Luz 

LOUVORES:Manhã: MCA / SHB

                     Noite: Humberto / Cristiana

•OFERTÓRIO: Dc.Antonio Manoel / Dc.Severino Milton

                        Dsa.Maria Emília / Dsa.Solange Ferreira

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

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé

                 BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

 Manhã: Grazzi / Débora

                  Noite:  Ivânia / Lilian / Amina / Karol / Carolina

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Cristiana  e Nalva

Caminhando de 3 e 5 anos - Nalva

Aprendendo de 6 e 8 anos - Tereza / Socorro Evangelista

Vivendo de 9 a 12 anos - Ivaneide / Ivanete

CULTO INFANTIL: Coord. Rosimery e Edijanete

                               

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

      Feliz Aniversário!
SEGUNDA - Dia 25

Sandro Ferreira da Silva...................9 8576-1937

Maria Rosa de Carvalho Barbosa....9 9311-3078

Adriano Márcio Nunes da Silva

QUARTA - Dia 27 

Gabriela da Paz Almeida

SEXTA - Dia 29

Valdete Rodrigues de Andrade.........9 3523-2924

A Igreja e Missões
Ao ensejo do lançamento da Campanha de 

Missões Mundiais hoje, quero refletir com os 
irmãos sobre a igreja e a obra missionária. O 
Senhor Jesus ao instituir sua igreja estabeleceu os 
parâmetros de sua missão. O principal desses 
parâmetros foi o da obra missionária, como meio 
de proclamar o evangelho. Mesmo antes da 
Grande Comissão, contida nas suas palavras, 
depois do seu sacrifício e de sua ressurreição, para 
nos garantir a vida eterna, conforme Mateus 28:19 
e 20. Jesus orou por sua igreja iniciante dizendo: 
‘‘Pai, eu não rogo somente por estes, mas 
também por todos aqueles que virão a crer em 
mim por causa da palavra deles..., para que o 
mundo creia que tu me enviaste’’ João 17:20,21. 
Essa foi a sublime missão que o divino Mestre 
confiou à sua Igreja, ali iniciante, transferindo para 
ela a grande obra que ele mesmo começou, ao 
proclamar a salvação da alma do homem, 
mediante sua morte expiatória e sua gloriosa 
ressurreição. Agora ele transfere para a igreja a 
missão de levar a todo o mundo essas boas novas. 
Os critérios são os mesmos utilizados pelo Pai ao 
enviá-lo a este mundo: ‘‘Assim como o Pai me 
enviou eu vos envio.’’João 20:21 Paulo 
escrevendo aos romanos re i tera essa 
responsabilidade ao dizer à igreja já bem 
consolidada: ‘‘Todo aquele que invocar o nome 
do Senhor será salvo. Como invocarão aquele 
em quem não crêem? E como crerão naquele 
de quem não ouviram e como ouvirão se não há 
quem pregue? E como pregarão se não forem 
ENVIADOS? (Rm 10:13-15).

Amados, como percebem a palavra chave aqui 
é ‘‘enviar’’. Na obra missionária a grande 
responsabilidade da Igreja é enviar mensageiros 
para proclamar o evangelho da graça de Deus.  Se 
o irmão não pode ir, pode enviar o missionário 
através de sua oferta, e sustentá-lo, através das 
suas orações.

Pr.Ozéas Correia dos Santos 

Parabenize seu irmão(ã)!

Culto Matutino
De 06h as 07h

ESTUDO UNIJOVEM

ESTUDO UNIJOVEM

Boas Vindas
Desde ontem a Unijovem de nossa Igreja 

hospeda a juventude da 1ª Igreja Batista de 

Carpina na realização do 1º Intercâmbio de 

2016. Caro colega Pr.José Carlos, distintos 

jovens e demais líderes da Primeira Igreja 

Batista de Carpina, sejam todos bem-vindos à 

PIB Vitoria.

Sucessão
O irmão Magno Roberto assumiu a 

relatoria da comissão de programa dos 

importantes eventos dos dias 29 (6ªfeira) e 30 

(sábado) de julho: culto de ação de graças 

pelos 36 anos de pastorado do Pr.Ozéas e a 

solenidade de posse do Pr.Antonio Sérgio, 29 

e 30 respectivamente.

3ª Idade
O culto da noite do próximo domingo terá a 

participação do Ministério da Terceira Idade. 

Teremos uma grande noite de celebração com 

esse relevante segmento de nossa igreja. 

Convidem e tragam seus parentes e amigos. 

1º Encontro Evangelístico Infantil

http://www.pibvpe.org


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

=>ENFERMOS -- Que possamos interceder pela 

Srª Ademilda Duarte, sogra da irmã Liliane;

- Pelos irmãos que estão sofrendo a Chikungunya 

por isto muitos estão ausentes dos cultos em sua 

igreja.

-Vamos interceder pela nação brasileira, pelos 

nossos governantes, os nossos legisladores e pelo 

poder judiciário nessa conjuntura crítica do país.

- Oremos também pela organização da nova igreja 

filha no Loteamento Major Expedito no dia 26/03.

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

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

DEVEMOS CONFESSAR NOSSAS CULPAS...

§Leitura Bíblica (em uníssono)................1ª João 1:9 

‘‘Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel 

e justo para nos perdoar os pecados, e nos 

purificar de toda injustiça’’

Oração silenciosa (confissão)

¯Cântico responsivo......................RECOMEÇAR

ESTAMOS NÓS AQUI SÓ PRA TE ADORAR...

§Recitativo Bíblico...........................Salmos 57:9-12

‘‘Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos; eu te 

cantarei entre as nações. Pois a tua 

misericórdia é grande até os céus, e a tua 

verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, 

sobre os céus; e seja a tua glória 

sobre toda a terra.’’

¯Cântico Congregacional

‘‘Eu vejo a glória/ Jesus em tua presença/ Deus 

forte / Consagração’’

Oração de Adoração..........................Líder de Louvor 

JSaudação aos visitantes e aniversariantes

DEVEMOS ORAR UNS PELOS OUTROS...

§Leitura Bíblica (em uníssono).................Tiago 5:16

‘‘Confessai as vossas culpas uns aos outros, e 

orai uns pelos outros, para que sareis. A oração 

feita por um justo pode muito em seus efeitos’’

Oração (em trio)

¯Cântico Congregacional...........Corpo e Família

Mensagem Musical....................................Quarteto

§MENSAGEM......................Pr.José Carlos (PIBC)

¯Consagração de Dízimos e Ofertas............cântico

‘‘Oferta de Amor’’

Bençãos Araônica e Apostólica

 §Abertura da Escola Bíblica

Manhã - Culto Doutrinário Noite - Culto Evangelístico

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

¯Chamada a adoração.............Equipe de Louvor
Prece de invocação................................Pr.Ozéas

¯Louvor Cong..................................Hino 381 CC

¯Louvor...................................Raphael e Tatiana
§Leit. Bíblica...................................Daniel 1:3-9
Dir. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus 
eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel, 
dentre a linhagem real e dos nobres,
jovens em quem não houvesse defeito algum, de 
bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência 
e instrução, e que tivessem capacidade para 
assistirem no palácio do rei; e que lhes ensinasse 
as letras e a língua dos caldeus.
Cong. E o rei lhes determinou a porção diária das 
iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que 
assim fossem alimentados por três anos; para que 
no fim destes pudessem estar diante do rei.
Dir. Ora, entre eles se achavam, dos filhos de 
Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Mas o 
chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a 
saber: a Daniel, o de Beltessazar; a Hananias, o 
de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e a Azarias, 
o de Abednego.
Cong. Daniel, porém, propôs no seu coração não 
se contaminar com a porção das iguarias do rei, 
nem com o vinho que ele bebia; portanto pediu ao 
chefe dos eunucos que lhe concedesse não se 
contaminar.

Todos. Ora, Deus fez com que Daniel achasse 

graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos.

Oração de Intercessão

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

þ�Momento Missionário..................Karla Mariana

Boas Vindas...............................Equipe de Louvor

¯Consagração dos Dízimos e ofertas.......Equipe

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

‘‘JOVENS COMPROMETIDOS COM CRISTO’

Benção Araônica e Apostólica................Pr.Ozéas

¯Poslúdio...................................................Piano 

Motivos de Oração

SISU

Culto Doméstico
Adquira seu MANANCIAL 2016 até o dia 21 

de fevereiro. Fale com a Dsa.Aguilazil  Santos 

ainda hoje. Apenas R$ 10,00. 

Com o tema MEU CORAÇÃO É DE JESUS, será realizado no próximo 

sábado às 19h00 aqui na PIBV o 1º encontro evangelístico de nossas crianças.

Cada criança de nossa igreja poderá trazer um amiguinho(a). 

‘‘Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando 

envelhecer não se desviará dele’’. Prov. 22:6 

Desde ontem o Dc.Pedro Lira e sua esposa Sandra encontram-se em São Paulo para 

participar de uma Convenção de caráter profissional e retornam amanhã;

Na  próxima 5ª feira(28) o Dc.Adair e sua esposa Ana estarão viajando também à São 

Paulo para participar de um casamento, retornando no dia 31. Oremos por todos ! . 

Parabenizamos as jovens de nossa igreja 

que conquistaram sua vaga no SISU, foram 

elas: Malena Luz de Almeida para o curso de 

Matemática na UFRPE, Aléxia Karollayne 

Oliveira Silva e Gabriele Silva de Farias para 

o curso de Engenharia na UFPE  

Administrativo

1º Encontro Evangelístico Infantil

Pesar
No último  domingo foi sepultada aos 99 anos 

e 8 meses a quase centenária irmã Maria das 

Dores dos Santos. Irmã Dasdores  era 

genitora do Dc.Antonio Manoel e há 50 anos era 

membro fiel dessa única igreja PIB de Vitória.

Acampamento
Este ano não teremos acampamento no 

período de carnaval. Toda Unijovem se programa 

para o acamp férias no mês de julho, no aprazível 

Colinas do Campo em Glória do Goitá.

Missões Mundiais
No culto desta noite teremos o lançamento da 

Campanha de Missões Mundiais.

TEMA: Leve Esperança

DIVISA: ‘‘Em seu nome as nações colocarão 
sua esperança.’’ Mateus 12:21 (NVI)

=> Após o culto da manhã - Reunião da Comissão 

de Programa  com o Pr.Antonio Sérgio;

=> Às 14h30 teremos a 1ª reunião de 

coordenadores do .I - ECC de Carpina

REUNIÕES - PRÓXIMO DOMINGO

Na assembleia de domingo passado, por 

unanimidade, a igreja admitiu em seu rol de membros 

a irmã Maria José dos Santos Silva; 

Nessa mesma assembleia, foram exonerados ‘‘A 

PEDIDO’’, o casal Josildo e Tânia da coordenação do 

ECC; a irmã Hosana Verônica da 1ª secretaria da 

EBD e a irmã Liliane Maciel da classe Ruth. Para 

substituí-los foram eleitos: o casal Pedro Lira e 

Sandra para a coordenação do ECC, e Klismann 

Raphael para a classe Ruth. A irmã Telma Chalega 

acumulará a secretaria da EBD.

A equipe de direção geral do ECC ficou assim 

constituída: Guia Espiritual: Pastor Ozéas/Genilda, 

Coord.Geral: Pedro Lira/Sandra, Montagem: 

Samuel/Márcia, Pós-Enconto: Joselias/Socorro, 

Ficha:Valdir/Steffanny, Finanças: Isaque/Edjanete, 

P a t r i m ô n i o :  R o n a l d o / L ú c i a ,  E v e n t o s :  

Adonai/Cristina, Roteirista: Aristeu/Ana, Compras: 

Carlos/Suzana.

Por motivos  técnicos não foi apresentado o 

relatório da tesouraria.

Viagem
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