
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 MISSÃO: 
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     ►

Maria José / Pr.Luis

Helena Maria / Dsa.Maria da Luz

Gustavo / Lil iane

Penha / Dc.Adair

Irandi / Carlos Marques

 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 47- 27 de AGOSTO 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 na casa do Dc.Milton e Rita Maria   Dir. Carlos Faustino      Pregador: Dc.Joselias 

TERÇA-FEIRA -À NOITE

Mulheres Cristãs em Missão

Confraternização dos Aniversariantes (quadrimestre) 

Dir. Jedísia e Léa

Sociedade de Homens Batistas

Culto na casa de irmão Severino (Bio Gordo)

Dirigente: Ronaldo  Pregador: Pr.Sérgio

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

Dir.   Israel Júnior      Louvor: Carlos Júnior

Mens:  Dc.Adair Nelo

QUINTA-FEIRA - Reunião de Equipe

SÁBADO - À TARDE - ENSAIOS

À NOITE=> Devolução das Fichas do 25º ECC 

Próximo Domingo 
MANHÃ - CONFERÊNCIA FÉ E MISSÃO

Dir. Pâmella Mickaela   Mens. Pr.Missionário Márcio Mano

NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Ygor Manoel        Mens. Dc.Adair Nelo

PIANO: Benilda   REGENTE: Márcia Luz

LOUVOR: Manhã: Sheila / Ramon

                  Noite: Bárbara / Carlos Jr. / Juventude

OFERTÓRIO: Dsa.Aguilazil Santos/ Dsa.Maria Emilia

      Dc.Carlos Cunha / Dc.José Vicente

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Isaque / Dc.Chalega

RECEPCIONISTAS:  Raphael / Tamires

BERÇÁRIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

Manhã - Ana Vital, Grazzi  - Benilda, Evanilma: SALA 1 SALA 2    

Noite:  - Ana Nelo, Aline  -Lucyellen, LaísSALA 1 SALA 2    

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Crescendo - 2,3,4 anos - Benilda / Evanilma

Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro / Nalva / Ivanete

Vivendo - 7 a 11 anos - Sheila / Ivaneide

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe:  Mens:  Igor, Duda, Ygor, 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 ESPECIAL - Juniores /Adolescentes

Dir. Ythallo Thomaz          Mens. Liliane Maciel

NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Josenilson Nasctº       Mens. Jonas Francisco

PIANO: Benilda   REGENTE: Samuel Neto

LOUVOR: Manhã: Ariana / Karla Mariana

                  Noite: Fabrício / Ana Nelo / Lucyellen

OFERTÓRIO: Dsa.Helena Chaves/ Dsa.Maria da Luz

      Dc.Joselias Melo / Dc. Chalega

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

RECEPCIONISTAS:  Raphael / Tamires

BERÇÁRIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

Manhã - Ana Vital, Grazzi  - Benilda, Evanilma: SALA 1 SALA 2    

Noite:  - Ana Nelo, Aline  -Lucyellen, LaísSALA 1 SALA 2    

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Crescendo - 2,3,4 anos - Benilda / Evanilma

Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro / Nalva / Ivanete

Vivendo - 7 a 11 anos - Sheila / Ivaneide

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe: Mens:  Abna /July / Neto/ Thalisson Liliane

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.

JUVENTUDE EM ADORAÇÃO - 18:00h às 18:50h.

Numa noite muito fria pastor encontrou um homem em casa sozinho, sentado diante da lareira, onde 
ardia um fogo brilhante e acolhedor. Pensando saber a razão da visita, o homem deus as boas vindas ao 
pastor, conduziu-o a uma grande cadeira perto da lareira e cou esperando o pastor falar alguma coisa.

O pastor acomodou-se confortavelmente, mas não disse nada. No silêncio sério que se formara, apenas 
contemplava a chama em torno da lenha. Alguns minutos depois o pastor, cuidadosamente, selecionou 
uma das brasas que se formara, e empurrou-a para o lado. Voltou então à sentar-se, permanecendo 
silencioso e imóvel. O antrião prestava atenção a tudo, fascinado e quieto. Aos poucos, a chama da 
brasa solitária foi diminuindo, até que seu fogo apagou-se de vez. Em pouco tempo, o que antes era uma 
festa de calor e luz, agora não passava de um frio e morto pedaço de carvão recoberto de fuligem. 
Nenhuma palavra tinha sido dita desde o cumprimento inicial entre os dois amigos. O pastor, antes de 
sair, manipulou novamente o carvão frio e inútil, colocando-o de volta no meio do fogo. Quase que 
imediatamente ele tornou incandescer, alimentado pela luz e calor dos carvões ardentes em torno dele. 
Quando o pastor alcançou a porta para ir embora, seu antrião: obrigado por sua visita e pelo belíssimo 
sermão. Estou voltando hoje mesmo à comunhão da igreja!”  

Todo aquele que é membro da Igreja de Deus faz parte de uma grande fogueira espiritual, cujo 
combustível é o Espírito Santo. Como ele habita na comunhão, se nos afastarmos do grupo, em pouco 
tempo perderemos todo o brilho, até apagarmos de vez e, pior: nos tornarmos inúteis, rancorosos e 
murmuradores da igreja de Jesus Cristo. Sendo assim, haja o que houver, não abandonemos nossa 
congregação, mas ajudemos uns aos outros a enxergar a benção e o privilégio de se viver em família, na 
família de Deus que é a sua igreja pelo qual Jesus Cristo deu a sua vida por amor. (João 3:16; Romanos 
5:8). Em Atos, lê-se: “Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, e às 
orações”. (Atos 2:42). Sim, amados, somos A IGREJA - A FAMÍLIA DE DEUS - (Efésios 2:19-2). 

E conforme diz corretamente, o Pr. Elizeu Dourado: ‘‘O Espírito Santo nos chama para a Igreja não 
apenas para sermos números num rol de membros que sentam-se nos bancos para ver o que acontece, 
mas, para sermos, membros vivos e afetivos do CORPO de Cristo, para sermos como irmãos que vivem 
como lhos e lhas do  mesmo pai e que tem habilidades que devem ser colocadas em prática para o 
engrandecimento do nome de Deus e expansão do Seu Reino. Portanto, somos chamados para servir a 
Deus com nosso testemunho enquanto vivemos neste mundo, gloricando a Deus e servindo a 
humanidade com anúncio da Salvação em Cristo Jesus, de modo que mais e mais vidas sejam alcançadas 
através do testemunho da família da fé (Mateus 5:16). Jesus nos diz em João 15:16 que escolheu sua igreja 
compondo-a de homens e mulheres transformados pela conversão em uma vida de compromissos para 
que dêem frutos que tenham conseqüenciais frutíferas eternidade afora - os frutos devem ser 
produzidos para permanecer’’. Sim, amados, JUNTOS somos a grande fogueira espiritual de Deus, ou 
seja, a sua amada igreja. Amem.

(Texto adaptado de autor desconhecido) / Pr.Antonio Sérgio de Araújo Costa         

HOJE -  

SEDE

 - (77) 9 9135-8426

IGREJA: A GRANDE FAMILIA ESPIRITUAL DE DEUS!
 ‘‘Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos 
encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.” (Hebreus 10:25)



Noite - Culto EvangelísticoManhã - Culto Doutrinário

Segunda - Dia 28

Rita Maria da Silva..................................9 8543-0009

Terça - Dia 29

Weverton Antonio da Silva.......................9 8796-0677

Rosane Maria Gomes de Souza................9 9558-3887

Quarta - Dia 30

José Carlos da Silva Júnior......................9 8714-7718 

Sábado - Dia 2

Maria Carolina Ribeiro da Costa............9 9513-8687

Feliz Aniversário!Orai sem cessar!
=> Oremos pelos idosos e enfermos de nossa igreja;

=> Oremos pelos cirurgiados entre eles a jovem 

Letícia Soares, que já se encontra em casa;

=>  Pela irmã  (aguarda cirurgia);Geni Damião

=> Pelo encerramento da campanha de Missões 

Estaduais.

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

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

Louvor Congregacional.......................Hino 545 CC

‘‘Vamos à escola’’

Louvor..................................................Ramon Vital

§Leitura Bíblica.......................................Isaias 12

DIR.  E dirás naquele dia: Graças te dou, ó 

SENHOR, porque, ainda que te iraste contra mim, 

a tua ira se retirou, e tu me consolas.

CONG. Eis que Deus é a minha salvação; nele 

conarei, e não temerei, porque o SENHOR 

DEUS é a minha força e o meu cântico, e se tornou 

a minha salvação.

DIR. E vós com alegria tirareis águas das fontes da 

salvação.

E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai 

o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os 

povos, contai quão excelso é o seu nome.

TODOS. Cantai ao Senhor, porque fez coisas 

grandiosas; saiba-se isto em toda a terra.

Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande 

é o Santo de Israel no meio de ti.

Oração de Intercessão

þ Momento Missionário

Consagração de Dízimos e Ofertas..............Cântico

‘‘Oferta Agradável a Ti’’

Louvor...............................................Sheila Rafaela

§Mensagem.................................Pr.Márcio Mano

Bênção Araônica e Apostólica

§ Abertura da Escola Bíblica Dominical

Poslúdio....................................................................

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

Chamada a Adoração.........................Equipe de Louvor

Oração Invocatória...........................Dc.Benício da Luz

Louvor Congregacional.........................Hino 496 HCC
‘‘Barnabé, Homem de Deus’’

€€Consagração Culto Infantil€€

Louvor................................................Juventude PIBV
§Leitura Bíblica....................................Mateus 17:1-9
DIR. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e 
a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em 
particular a um alto monte,
E transgurou-se diante deles; e o seu rosto 
resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram 
brancas como a luz.
CONG. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, 
falando com ele.
E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, 
bom é estarmos aqui; se queres, façamos aqui três 
tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para 
Elias.
TODOS. E, estando ele ainda a falar, eis que uma 
nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz 
que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me 
comprazo; escutai-o.
E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus 
rostos, e tiveram grande medo.
DIR. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: 
Levantai-vos, e não tenhais medo.
E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão 
unicamente a Jesus.
CONG. E, descendo eles do monte, Jesus lhes 
ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que 
o Filho do homem seja ressuscitado dentre os 
mortos.

Oração de Intercessão

Louvor.................................................... Carlos Júnior

þ Encerramento da Campanha de Missões Estaduais

Dízimos e Ofertas...................................Hino 433 HCC

Louvor.................................................Bárbara Suzana 

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

‘‘O DEUS A QUEM SERVIMOS’’

(Isaias 40:28-31) 

Bênção Araônica e Apostólica

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

VISITAÇÃO - Amanhã a noite 
será na casa da jovem Júlia 
Emanuely - Rua Demócrito 
Cavalcante, nº 95(Próximo à 

Fichas XXV - ECC
No próximo sábado estaremos realizando o Jantar 

de devolução das fichas para o XXV Encontro de 
Casais com Cristo.        Hoje  à  noite  o  Pr .Antonio  Sérgio  fará  o 

encerramento do Mês da Juventude em uma de 

nossas igrejas lhas, a Ig. Batista em Lídia Queiroz; 

Na próxima quarta-feira o Pastor  juntamente com 

sua esposa irmã Maely estarão participando das 

Conferências de 99 anos de aniversário da Igreja 

Batista dos Mares em Salvador, que será realizada  

nos próximos dias 1 a 3. O pastor será o mensageiro 

desta Conferência.

ATENÇÃO!
Solicito aos amados irmãos líderes de ministérios que, 

por gentileza não esqueçam de encaminhar para a  
secretaria da igreja até o próximo domingo (dia 2), 
possíveis eventos ligados aos seus ministérios para o ano 

de 2018, pois vamos editar a Agenda do Centenário e, 
nela estarão inseridas todas as atividades do ano.  

 

Informativos

ALMOÇO DA FAMÍLIA
R$ 10,00

Em prol do XXV ECC

            HOJE
Para sua meditação Salmos 90:12

Conferências

OAB em frente à Prefeitura Municipal.)

CALENDÁRIO DE SETEMBRO
=> Jantar de Devolução das Fichas do ECC;
=> Pastor e esposa estarão participando das 
Conferências de aniversário dos 99 anos da Igreja 
Batista dos Mares em Salvador;
=> Dia da Independência do Brasil;
= >  C o n v e n ç ã o  N a c i o n a l  d o s  G i d e õ e s 
Internacionais em Cuiabá;
=> (PELA MANHÃ) Abertura da Campanha de 
Missões Nacionais . William Costa;Mens
=> Culto de Consagração pelo 25º ECC;
=> 25º Encontro de Casais com Cristo;
=> Culto da Família;
=> Culto de Avaliação do ECC;
=> Reunião de Avaliação da EDG - À TARDE;
=> Culto de Renovação de Votos Matrimoniais de 
Danillo e Bruna. 

Dia  2
Dias 1-3

Dia 7
Dias 7-10

Dia  17

Dia 19
Dias 22-24
Dia 24
Dia 26
Dia 30

 

Ação Social
ATENÇÃO Irmãos! Hoje pela manhã teremos no 

espaço térreo uma equipe da Secretaria de Saúde que 

estará disponibilizando a vacinação contra o vírus 

HPV, que tem como objetivo proteger e reforçar as 

atuais ações de prevenção contra o câncer de colo do 

útero nas mulheres e orgão genital nos homens. 

Atualmente este agravo representa a terceira causa de 

morte por neoplasias entre homens e mulheres.

Aptos à tomar a vacina:

Homens de 11 a 26 anos e Mulheres de 9 a 26 anos.

þMissões Estaduais
Distintos professores, estaremos enfatizando nos 

cultos de hoje o encerramento da nossa Campanha de 
Missões Estaduais. Veja o alvo de sua classe no Mural da 
Igreja e à noite estaremos dedicando no altar do Senhor a 
oferta desta Campanha. 

‘‘Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e 

cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento.’’ Eclesiastes 12:1

AMIGO VISITANTE, SEJAM BEM VINDO À CASA DE DEUS!

MEDITE!
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