
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir. Ygor Manoel   Mensagem. Sem.Carlos

•NOITE: CULTO DA JUVENTUDE

Dir. Emerson Alves     Mensagem. Pr.Ozéas Santos

Piano: Benilda   Regente: Thássia

LOUVORES: Manhã: Mariana / Bárbara

                     Noite:  Camilla e Wilisson / Andrelly

•OFERTÓRIO: Dc.Antonio Manoel / Dc.Carlos Cunha

                         Dc.Benício da Luz / Dc.Severino Chalega

•PLANTÃO NO TÉRREO:  Dc.José Vicente

RECEPCIONISTAS: Klismann e Carol

                 BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

 Manhã: Itaquatiara / Débora 

           Noite: Stephanny / Mariana Rocha / Karollayne / Lúcia 

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

Informativo Semanal - Ano XXXVII - Nº 30 - 24 de Abril de 2016

Praça Diogo de Braga, 195 - Vitória de Santo Antão - PE
Bairro: Matriz - CEP:55602-065 Tele-Fax: 3523-1023

www.pibvpe.org           face: Primeira Igreja Batista de Vitória - PE

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 DE AÇÃO DE GRAÇAS NA CASA DO 
IRMÃO ANTONIO MARMO

Dir. Onofre   Mens. Pr.Mônisson 

QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

Dir. Jorge Luis   Mens. Pr.Ozéas  

Louvor:  Deysiana / Mariângela

SEXTA-FEIRA - 

SÁBADO - ENSAIOS E REUNIÕES

REENCONTRÃO DA JUVENTUDE

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Penha / Pr.Luis

Maria Francisca / Pr.Vardel l i

Salomé / Sem.Carlos

Maria José / Dc.Adair Nelo

Dsa.Maria da Luz / Pr.Ozéas

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS NA CASA DO DC. ANTONIO MANOEL  Dir. Mano   Mens. Aristeu 

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

Dir.  Rosimery       Mensagem. Sem.Adair Nelo 

•NOITE: CULTO CERIMONIAL e  ANIVERSÁRIO DOS DIÁCONOS

Dir. Dc.Carlos Mensagem. Pr.Ozéas

Piano: Benilda   Regente: Samuel Neto

LOUVORES: Manhã: Larissa / Ester

                     Noite:  Grupo Águios /  Coral / Corpo Diaconal

•OFERTÓRIO: Dc.Pedro Lira / Dc.Isaque Pereira

                         Dsa.Maria Lopes / Dsa.Maria Emília 

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

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis / Carminha

                 BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

 Manhã: Karollayne / Suelen

                  Noite: Tamires / Amina / Lúcia

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

                              Edijane / July / Raíssa

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

      Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 24

Lívia Emanuele de Sena Nascimento..9 8795-4749

TERÇA - Dia 26

Antonio Bento da Silva..........................9 8662-8270

Dc.Carlos Alberto da Cunha.................9 8891-1087

Danillo de Almeida Sousa.....................9 8134-1076

QUARTA - Dia 27

Otacílio Pedro da Silva Neto.................9 8469-4646

QUINTA - Dia 28

Severina Costa dos Santos

SEXTA - Dia 29

Josenildo Marques de Melo..................9 8899-2611

Renato Douglas de Oliveira Silva.........9 8844-4159

Bruna Mirelly Almeida dos Santos........9 8481-9618

Maria de Lourdes Oliveira de Lima......9 8640-1737

SÁBADO - Dia 30

Aléxia Karollaynne Oliveira Silva..........9 9656-8859

Ladjane Maria da Silva..........................9 8826-1277

Um exemplo
de consagração

No evangelho de Lucas capítulo 21 versos 1-4 

temos o episódio denominado ‘‘a oferta da viúva 

pobre.’’

No pátio das mulheres no templo de Jerusalém 

era localizado o gazofilácio. Essa era uma área 

reservada aos treze cofres em forma de 

trombetas. Cada um se destinava ao recolhimento 

de ofertas específicas, de acordo com os seus 

fins: os tributos governamentais, as ofertas 

para os pobres, os dízimos para o sustento do 

templo e dos cultos, as ofertas dos sacrifícios, 

etc. O povo depositava os seus donativos nas 

diversas trombetas, segundo a finalidade de cada 

um. Jesus observava tudo aquilo, notando que os 

mais ricos faziam ofertas generosas, e volumosas 

até; mas o que eles ofertavam não lhes fazia falta, 

pois davam das sobras daquela parte que 

reservavam para os seus gastos extra. Veio porém 

uma viúva muito pobre e depositou numa das 

trombetas (a trombeta do sustento do templo) 

duas moedinhas de bronze denominadas ‘‘lepta’’. 

O valor da ‘‘lepta’’ era ínfimo. Era a menor moeda 

judáica em circulação, correspondia aos nossos 

cinco centavos de hoje. Tão insignificante quantia, 

no entanto, representava tudo quanto ela possuía.

Nosso Senhor Jesus Cristo que vê o interior 

das pessoas interpretou a ação daquela mulher 

como um autêntico exemplo de consagração e 

amor a causa. Ele deixou bem claro que 

consagração  é aquilo que se faz com o coração 

na obra, em plena consciência de que faz para 

Deus, reconhecendo a sua soberania, mas 

também o seu amor que tudo deu por cada um de 

nós. Foi isto que levou Paulo a afirmar: ‘‘cada um 

contribua segundo propôs no seu coração , 

não  com tristeza ou por necessidade, pois 

Deus ama ao que dá com alegria’’(2ª Cor.9:7)     
Pr.Ozéas Santos

Culto Matutino
De 06h as 07h 1º Encontro de 

Casais com Cristo
   Encerra-se esta noite o 1º Encontro de 

Casais com Cristo da Primeira Igreja Batista de 

Carpina, no campus da Escola Técnica 

daquela cidade. A implantação desse 

ministério naquela valorosa igreja pastoreada 

pelo nobre obreiro Pr.José Carlos, está sendo 

realizada pelo ECC de nossa Igreja sob a 

coordenação do casal Pedro e Sandra Lira, 

casal coordenador desse ministério em nossa 

amada  Primeira Igreja Batista de Vitória.

Batismos
ATENÇÃO IRMÃO! Você vai  batizar-se? 

Dirija-se ao gabinete pastoral após o culto 

desta noite. Fale com seu pastor.

http://www.pibvpe.org


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

Manhã - Culto Doutrinário Noite - Culto da Juventude
Prelúdio...................................................Piano
¯Chamada a adoração.........Equipe de Louvor
Prece de invocação...........................Pr.Ozéas

¯Louvor Congregacional...............Hino 15 CC

‘‘Exultação’’
Louvor..................................................Andrelly
§Leit. Bíblica....................Eclesiastes 12:1-7
Dir. 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;
Cong. 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,
Dir. .Quando 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;

Todos. 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;
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,

Dir. e o pó volte para a terra como o era, e o espírito 

volte a Deus que o deu.

Oração de Intercessão

¯Dízimos e ofertas................................Equipe

Louvor..................................Camila e Willisson

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

‘‘JOVENS VALOROSOS’’

Bênção Araônica e Apostólica

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

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

Prece de Invocação...............................

Louvor Congregacional..........................Hino 154 CC

‘‘FIRME NAS PROMESSAS’’

Louvor..............................................Bàrbara Suzana

Leit. Bíblica......................................Hebreus 13:1-7

Dir.Permaneça o amor fraternal.

Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por 

ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos.

Cong. Lembrai-vos dos presos, como se 

estivésseis presos com eles, e dos maltratados, 

como sendo-o vós mesmos também no corpo.

Dir.Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito 

sem mácula; pois aos devassos e adúlteros, Deus 

os julgará.

Cong. Seja a vossa vida isenta de ganância, 

contentando-vos com o que tendes; porque ele 

mesmo disse: Não te deixarei, nem te 

desampararei.

Dir. De modo que com plena confiança digamos: O 

Senhor é quem me ajuda, não temerei; que me 

fará o homem?

Todos. Lembrai-vos dos vossos líderes, os quais 

vos falaram a palavra de Deus, e, atentando para o 

êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé.

Oração de Intercessão

Louvor..................................................Karla Mariana

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

‘‘OS CUIDADOS DE DEUS SÃO ETERNOS’’

Momento de Consagração.....................Hino 304 CC

Bençãos Araônica e Apostólica

§Abertura da Escola Bíblica

 Poslúdio...........................................................Piano Reunião 
=> Diáconos e demais líderes da nova Igreja filha 

com o Pr.Ozéas logo mais às 15 horas;

=> Todos os irmãos que vão batizar-se no 1º 

domingo de junho devem reunir-se com o pastor da 

igreja logo após o culto desta noite. 

Ação de Graças
A SHB de nossa igreja convida a todos os que 

estão disponíveis para darem sua participação 

no culto de ação de graças a Deus na casa do 

casal Dc.Antonio Manoel e Clarice Adelino.

Motivos de Oração
=> Nossos enfermos entre eles irmãos: Amaro, 

Eliel, Josevan, Edson Fragoso e Júnior  (filho 

do casal Edinilson e Alexsandra);

=> Oremos também por Lúcia (irmã de Suzana) 

que se restaura de uma cirurgia (já está em casa);

=> Vamos interceder pela nova página da história 

de nossa Igreja a partir de 30 de julho com o seu 

novo pastor, Antonio Sérgio da Costa.

Calendário de Maio
=> 1ª Assembleia extraordinária da 

Igreja Batista no CAIC;

=> Ação de Graças pelos 46 anos de 

reestrutura do corpo diaconal da 

igreja (à noite);

=> Casamento de José Gomes e 

Maria Isabel;

=> Aniversário de 1º aninho de 

Henrique (filho de Tatiana e Raphael)

=> Dia das Mães

=> Ação de Graças na casa da irmã 

Maria Pereira;

=> 43ª Assembleia Anual da CBPE;

=> 1ª Conferência da Família em 

Glória do Goitá;

=> Posse do pastor efetivo da Igreja 

Batista  no CAIC (data a confirmar);

=> Culto Administrativo;

=> Bate-papo cristão - UNIJOVEM;

=> Casamento de Manoel Galeno e 

Valdeize;

=> Participação do pastor da igreja 

nas conferências da família nas 

igrejas de Serra Talhada e Triunfo, 

respectivamente.

Dia 1º

Dia 04

Dia 6

Dia 08

Dias 12-14

Dias 14-15

Dia 14

Dia 15

Dia 21

Dias 29-30

Administrativo
No culto administrativo de domingo passado 

nossa igreja, entre outros assuntos reconheceu a 

transferência do patrimônio físico cedido à sua 

mais nova filha, a Igreja Batista no Caic - Valor 

estimado em R$ 320.000,00. 

Foram recebidos por carta de transferência o 

casal Gustavo George Alvares e Elida Monique 

Guimarães.

A igreja também reconheceu o corrente ano 

como período de estágio supervisionado do 

Seminarista Adair Nelo, que conclui este ano, sua 

graduação em Teologia pela Universidade 

Metodista de São Paulo.

Foram nomeados os mensageiros que 

representarão a igreja na 43ª Assembleia Anual da 

Convenção Batista de Pernambuco agendada para 

os dias 12 a 14 do próximo mês no Campus do 

Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. São 

eles: Pr.Ozéas e irmã Genilda, Sem.Carlos, 

Diaconisas Maria da Luz e Aguilazil Augusta, 

Dc.Joselias e sua esposa Socorro Evangelista.   

Reconhecimento
Pr.Ozéas e a irmã Genilda agradecem a todas as organizações da igreja as 

celebrações dos seus 75 e 70 anos respectivamente ocorridas em grande estilo na 

última 3ª feira neste santuário.

NOTA-EMAIL
Pr.Antonio Sérgio através de e-mail 

parabeniza o nosso Pr.Ozéas, irmã Genilda e 

demais membros do corpo diaconal por suas 

celebrações de  aniversário.

46 Anos
O Corpo Diaconal da PIBV pede a todos  

irmãos que convidem seus familiares e amigos  

para participar do culto de ação de graças pelo 

seu aniversário no próximo domingo dia 1º. 
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