
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir. Adriano Diêgo    Mensagem. Sem.Carlos Marques

•NOITE:  CULTO EVANGELÍSTICO COM A JUVENTUDE 

Dir.     Mensagem. Dc.Adair Nelo  Igor Manoel  

Piano: Benilda   Regente: Samuel Neto

LOUVOR: Manhã:  Benilda Luz / Helena Maria

                  Noite: Grupo Águios / Willisson

•OFERTÓRIO: Dc.Isaque Pereira / Dc.Severino Chalega

                       Dsa.Maria da Luz  / Dsa.Maria Lopes                        

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

RECEPCIONISTAS:Carminha / Mariângela

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                      Manhã: Ivania / Karol

                 Noite: Lurdinha / Bruna Rafaela / Mariana Rocha/

                            Amina/ Isabelle Reis e Nalva

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

                               Juli Sousa / Raíssa
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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 

TERÇA-FEIRA -À NOITE  

->Mulheres Cristãs em Ação - VIDA CRISTÃ 

(Logo após ensaio para o aniversário)

Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DO CASAL IVONETE E ROBSON 

Dir. Sabino     Mens. Samuel Almeida

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO 

=>Dir.  Onofre    Mens. Pr.Luis

Louvor: Caio / Pr.Luis

=>Dir. Milze Luz   Mens. Pr.Fabiano

SÁBADO - ENSAIOS E REUNIÕES

=> Reunião das Mensageiras às 13h30

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Irandi / Pr.Luis

Salomé / Sem.Carlos

Sebast iana Ramos / Dc.Beníc io

Helena Maria / Dc.José Vicente

Maria José / Dc. Adair Nelo

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DA IRMÃ MARIA PEREIRA -    Dir. Carlos Faustino     Mens. Samuel Almeida

Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (81) 98780-3875
•PELA MANHÃ-  CULTO  DOUTRINÁRIO

Dir.  Jardiene              Mensagem. Dc.Benício da Luz

•NOITE:  CULTO DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA 

                              DE MISSÕES NACIONAIS

Dir. Liliane Faustino      Mensagem. Sem.Carlos Marques

Piano: Benilda   Regente: Miriam Jair

LOUVOR: Manhã:  Ester e Pietra  / Larissa Lins

                  Noite: Hélio e Marta / Tatiana / Sheylla

•OFERTÓRIO: Dc.Pedro Lira /  Dc.Carlos Cunha

                       Dc.Severino Milton / Dc.Antonio Manoel                  

•PLANTÃO NO TÉRREO:  Dc.José Vicente/ Dc.Chelega          

RECEPCIONISTAS:Carminha / Mariângela

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                      Manhã: Bruna / Grazzi

                     Noite: Bruna Souza / Lúcia / Karollayne / Amina 

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

                          Claudia Rocha / Mariana R./Alice R./ Julia R.                             

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

Culto Matutino
De 06h as 07h

“E, SEDE AGRADECIDOS!“ (Col. 3.15 b; Salmos 100.1 ss)

A PROPÓSITO DO CENTENÁRIO DA NOSSA AMADA PRIMEIRA IGREJA

Através desta pastoral dou inicio as reflexões e convocações que pretendo colocar diante da nossa 
querida PIB, em face do seu CENTENÁRIO que, em breve, começaremos a CELEBRAR. No grego temos a 
palavra “eucharistos”, “grato”, “cheio de gratidão”. Essa gratidão deve dirigir-se, exclusivamente, a 
Deus, sobretudo no reconhecimento daquilo que Ele tem feito por nós ontem, faz hoje e, ainda fará no 
futuro glorioso, por intermédio de Jesus Cristo, o Senhor (Hb 1.1-3; 13.8). Deus é a nossa esperança 
nesta vida e por toda a eternidade (Hb 13.8; Col 3.1,2)! Portanto, sejamos gratos a Deus por todas as 
bênçãos dispensadas a nossa amada PIB através dos anos, tanto em tempos de bonança quanto em 
tempos de lutas (Pv. 18.10; Naum 1.7).

 Mas, de que forma? E, principalmente, por que e para que?

 Por meio do louvor, especialmente por meio da oração, com ações de graças. Um servo de Deus 
afirmou, com razão: “Toda oração deveria ser misturada com gratidão, pois sem esse perfume, o 
incenso da devoção não tem um dos elementos fragrantes... a oração mais completa eleva-se confiante 
desde um coração grato, que tece a memória em esperança e que solicita muito, porquanto muito tem 
recebido... As ações de graças são a pena que dá asa à flecha da oração, a altura de onde nossas almas 
mais facilmente se elevam para os céus” (Maclaren).  Portanto, amados longe de nós esteja a 
ingratidão!  Em 2 Timóteo 3.1 e 2 (NVI), Paulo tratada do tema da ingratidão “... ingratos...”.  No grego é 
“acharistos”, “sem gratidão”, forma privativa de “charidzomai”, “ser grato”, “ser agradecido”. Esse 
pecado é também atribuído aos pagãos, em Romanos 1.21. No Novo Testamento, essa palavra só se 
encontra aqui em Lucas 6.35. (NVI). Apenas sejamos gratos ao nosso Deus! Assim, amados, lembremo-
nos de todas as bênçãos recebidas em nossas vidas, lares e igreja. Certamente, a nossa oração de 
gratidão deve ser a mesma do Salmista: “Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim 
bendiga o seu santo nome. - Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças de nenhum de seus 
benefícios” (Salmo 103. 1 e 2/ (ARC). Este salmo expressa ação de graças e louvor ao Senhor pelos 
privilégios e bênçãos que Ele outorga ao seu povo amado. Nunca devemos nos esquecer da bondade de 
Deus para conosco (cf. Dt. 8.12-14; II Cr. 32.25; Naum 1.7), nem deixar de lhe ser gratos por suas 
inúmeras bênçãos derramadas sobre todos nós, mediante o Espírito Santo (cf. At. 2.38, 39; 9.17,18; 
Jo.14.16). Desse modo, diante destes fatos bíblicos maravilhosos que atestam o amor, a bondade e a 
graça de Deus para conosco que somente a gratidão deve ser oferecida no altar do Senhor.

O diácono Henrique Paulino, de saudosa memória, logo no início do meu ministério na PIB em 
Mustardinha, perguntou: - Pastor, qual o maior de todos os pecados? – “Transbordando” de teologia 
acadêmica, respondi de primeira: - Caro irmão Henrique, “a blasfêmia contra o Espírito Santo de 
Deus!”. Ele sorriu e disse, a seguir: “não, pastor; o maior de todos os pecados para o cristão é a 
ingratidão!”. Os anos correram...  E, hoje, muitos anos depois de iniciar o meu ministério pastoral 
concordo plenamente. Sejamos gratos ao Senhor, pois a gratidão é um sentimento belíssimo, 
apenas presente na vida dos servos autênticos do Senhor! Registro, também, que trata-se de algo 
que tende a desaparecer do coração dos homens nos últimos dias. Agradeço ao Senhor Deus a 
bênção de me haver posto como líder espiritual da Primeira Igreja Batistas em Vitória, nesta quadra que 
nos aproxima das celebrações do seu centenário. Certamente, as celebrações por vir devem refletir a 
gratidão de todos os seus membros e famílias para com seus lideres-servos em todos os ministérios, por 
todas as bênçãos inefáveis recebidas do Senhor Deus. É maravilhoso, por demais, para mim e minha 
família estarmos juntos neste momento especial das celebrações do seu centenário que se aproxima, 
pois tal nos lembra dos anos de lutas, bênçãos e vitórias que o Senhor Jesus tem dispensado sobre 
todos nós. Assim, convoco toda a igreja para desde já para um viver de oração, santificação e 
evangelização pessoal e congregacional. Destarte, espero que a nossa igreja com a benção de Deus 
continue impactando vidas. Amem! 

Em Cristo, afetuosamente,
Seu Pastor

(06.01.1918-06.01.2018)

http://www.pibvpe.org


Manhã - Culto Doutrinário Noite - Culto Evangelístico

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

Oração de invocação

Chamada a adoração..............Equipe de Louvor

Louvor Congregacional.....................Hino 171 CC

‘‘Avivamento’’ 

Louvor ...................................................Willisson

Leit. Bíblica.................................Daniel  2:20-23

Dir. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus para 

todo o sempre, porque são dele a sabedoria e a força.

Cong. Ele muda os tempos e as estações; ele 

remove os reis e estabelece os reis; é ele quem dá a 

sabedoria aos sábios e o entendimento aos 

entendidos.

Dir. Ele revela o profundo e o escondido; conhece o 

que está em trevas, e com ele mora a luz.

Todos. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor 

porque me deste sabedoria e força; e agora me 

fizeste saber o que te pedimos; pois nos fizeste saber 

este assunto do rei.

Oração de Intercessão

Louvor ............................................Grupo Águios

Louvor Congregacional.......................Hino 62 CC

‘‘Nome precioso’’ 

Dízimos e ofertas.......................Equipe de Louvor

Louvor ............................................Grupo Águios

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

‘‘A mais importante decisão de sua vida’’

Bênção Araônica e Apostólica

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

Chamada a Adoração....................................................Piano

Oração de Invocação.

Louvor Congregacional......................................Hino 112 CC  

Louvor............................................................Helena Maria

Leit. Bíblica.......................................................Daniel 1:1-8

Dir. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, 

veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou.

Cong. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de 

Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus; e ele os levou 

para a terra de Sinar, para a casa do seu deus; e os pôs na 

casa do tesouro do seu deus.

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.

Todos. 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.

Dir. 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.

Oração de Intercessão

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

§MENSAGEM...................................Sem.Carlos Marques

‘‘Vida aos pés de Deus’’

Consagração de Dízimos e ofertas.....................Hino 304 CC

Bençãos Araônica e Apostólica

§Abertura da Escola Bíblica

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

O Pastor pede e agradece a compreensão dos 

amados irmãos pelo fato de ainda não está entre 

nós, pois o mesmo está organizando duas 

mudanças: 1- De sua filha e esposa que ainda 

permanecerão em Vitória da Conquista para 

conclusão de seus cursos no final deste ano; 2- E a 

sua mudança para nossa querida cidade. Logo o 

Pr.Antonio Sérgio estará entre nós na primeira 

semana de setembro.  Amém!    

      Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 28

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

SEGUNDA - Dia 29

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

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

TERÇA - Dia 30

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

QUINTA - Dia 1º de setembro

Wandeilson Silva Farias..............................9 8428-6920

SEXTA- Dia 2

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

SÁBADO - Dia 3

Aristeu Vicente da Silva...............................9 9619-3407

José Luis Lins Lopes...................................9 8868-5016

Ramon Vital da Silva...................................9 8444-5805

Parabenize seu irmão(a)!

Orai sem cessar
=> Pelos enfermos e idosos de nossa igreja: Pr.Ayron 

Philippini, Eliel Campos, Gilvanete Amorim, 

Dc.Valdeci Arcanjo, Maria Pereira, Dc.Juvenal e 

outros;

=> Pelas eleições municipais que está se 

aproximando, para que as pessoas façam uma 

escolha consciente para sua cidade.  

=> Pelo XXIV Encontro de Casais com Cristo.

Esclarecimento

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

Mudança de Data
A celebração da santa ceia do Senhor 

excepcionalmente acontecerá no segundo 

domingo de setembro (dia 11). 

O culto admnistrativo com os relatórios 

financeiros referente a julho e agosto e demais 

relatórios de outros ministérios acontecerá no 3º 

domingo de setembro (dia 18).  

Bodas
Parabenizamos o casal Hélio e Marta que no 

próximo sábado (dia 3) estará completando suas 

Bodas de Ferro. 

‘‘Que Deus continue sendo o alicerce desta união’’

‘‘LEVANTEMO-NOS E EDIFIQUEMOS!
E FORTALECERAM AS MÃOS A BOA 
OBRA!’’                               

NEEMIAS  2:18

Lançamento

1º d
omindo de setembro

Encerramento do Mês da Juventude

Nosso pastor emérito, Pr.Ozéas e sua esposa 

Genilda manda a todos os queridos irmãos um forte 

abraço. Seu número para contato é: (79) 3259-4770, 

(79) 9 8807-8880, (operadora OI).  

Mensagem
Amigo visitante sua presença aqui conosco é motivo de grande alegria! 

Junte-se a nós em louvor e adoração ao nosso Deus e Pai em agradecimento 
pelos 98 anos de nossa querida PIBV. 

Seja bem-vindo e volte sempre!
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