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 Fazendo Discípulos e Edificando Vidas em Cristo 

Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (79) 9 8807-8880 / (79) 3259-4770

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

Pastor Fundador: Pr.João Borges da Rocha (Em 6 de janeiro de 1918)

A EXCELÊNCIA DA UNIÃO FRATERNAL

HOJE

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 

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DO DC.MILTON    Dir.João Batista   Mens. Samuel Almeida

Culto Matutino
De 06h as 07h

TERÇA-FEIRA - À NOITE
Mulheres Cristãs em Ação - Dsa.Elieser

Sociedade de Homens Batistas

Dir. Ricardo   Mens. Pr.Luis 

QUARTA-FEIRA - À NOITE

Dir. Socorro e Dc.Joselias Louvor:  Eli Pimentel  

Mens. Dc.Adair Nelo 

•MANHÃ-  CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Lucimar       Mens. Aristeu Vicente 

•NOITE:  CULTO EVANGELÍSTICO

Teclado:  Milay Élen      Regente: Joel Saraiva 

LOUVOR: Manhã: Onofre / Júnior
                 Noite: Philippi / Willisson / Sociedade de Homens 

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

                        Dc.Adair Nelo / Dc.Isaque Pereira

•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Isaque / Dc.Carlos Cunha 

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé

BERÇÁRIO :    Coord.Ana Nelo e Edijanete Angela

                                        *Auxiliares

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Caminhando de 5 e 6 anos - Socorro / Nalva

Aprendendo de 7 e 8 anos - Ivaneide / Ivanete

Vivendo de 9 a 12 anos - Sheila / Ivânia

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe: , Mensagem: Abna July, Neto, Thalisson Lucy

Dir. Magno     Mens. Pr.Luis Severino  

SÁBADO - À NOITE

Meus amados irmãos, durante estes meses estaremos estudando a mutualidade do amor 

cristão, ou seja, o amor que deve haver entre os irmãos.

O Salmo 133 nos traz uma grande mensagem dessa comunhão entre os irmãos, vivendo essa 

união uns para com os outros. O salmista começa este Salmo dizendo: “Oh! Como é bom e 

agradável viverem unidos os irmãos”, o salmista nos fala de uma verdadeira união em que todos se 

sintam amados verdadeiramente e que tenhamos  a alegria de poder compartilhar esta 

conança através da sua fé no seu Salvador e Senhor Jesus Cristo.

A união que este salmo descreve depende tão somente da união de cada irmão 

individualmente com o Senhor. Só esta união pode apresentar um testemunho eciente perante 

o mundo. É uma atmosfera na qual nossa fé deve orescer (Jo 15. 1 -9, 17. 20 -25).

O verso 2 desse salmo nos fala da unção. Esta unção do sacerdote (Arão) é sua vocação de 

conservar o povo na comunhão com Deus na verdadeira e mútua união. Jesus nos diz que: “Tenho 

lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu 

mandamento é este: Amem-se uns aos outros como eu os amei” (Jo 15. 11- 12).

O verso 3, fala do orvalho. Naquelas regiões, o orvalho faz os campos orescerem e 

produzirem boas ceifas. Hoje Jesus representa este orvalho na sua igreja. Veja o que diz a sua 

palavra: “Se vocês permanecerem  em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que 

quiserem, e lhe será concedido. Meu Pai é gloricado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão 

meus discípulos” ( Jo 15. 7-8).

Meus amados, oh! Como é bom que os irmãos vivam em união, que possamos estar unidos 

por esse amor, como diz o hino do cantor cristão 381 na última estrofe: ‘‘Se tua igreja toda andar em 

santa união, então será bendito o nome de cristão; Assim o que pediste em nós se cumprirá e todo o mundo 

inteiro a ti conhecerá’’.

Concluo com as palavras do Apóstolo Paulo na carta aos Colossenses 3:12 quando ele nos 

ordena: “Revesti-vos,  pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de 

bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. ” Que o nosso Deus e pai nos abençoe em 

Cristo Jesus. Amém. 

Em Cristo,   Teólogo José Carlos L. Marques 

•MANHÃ-  CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Dsa.Helena Chaves     Mens. Dc.Benício 

•NOITE:  CULTO  DA TERCEIRA IDADE

Teclado:  Milay Élen      Regente: Luzinete 

LOUVOR: Manhã: Terceira Idade / Miriam Jair / Karla Bastos

•OFERTÓRIO: Dsa. Maria Lopes/  Dsa.Maria da Luz

                        Dc.Joselias Melo / Dc.Carlos Cunha

RECEPCIONISTAS: Carminha / Mariângela

BERÇÁRIO :    Coord.Ana Nelo e Edijanete Angela

                                        *Auxiliares

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Caminhando de 5 e 6 anos - Socorro / Nalva

Aprendendo de 7 e 8 anos - Ivaneide / Ivanete

Vivendo de 9 a 12 anos - Sheila / Ivânia

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe: , Mensagem: Mika, Isaque,Diêgo,Henrique Liliane

Dir. Dc.Chalega     Mens. Dc.José Vicente 

Telma / Pr.Luis

Dsa.Maria da Luz / Dsa.Elieser

Léa / Lucimar

Salomé / Liliane

 Irandi / Carlos Marques

                 Noite: Hélio / Ana Paula 

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

Fortalecimento e Interação 
das Mensageiras do Rei

CULTO NA CASA DO IRMÃO DILERMANO

LIVRE



      Feliz Aniversário!

Informativos
 

Bodas

Manhã - Culto Doutrinário Noite - Culto Evangelístico

Processional............................................................................................Piano

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

Oração Invocatória

Louvor Congregacional........................................................Hino 375 CC 

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

             Momento de Consagração.....Culto Infantil

§Leitura Bíblica .........................................Deut.6:13-21

Oração Intercessória

Dízimos e Ofertas...................................................................Hino 417CC

Louvor.....................................................................................André Philippi

§Mensagem.....................................................................Dc.José Vicente

Bênção Araônica e Apostólica

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

Para sua meditação: Salmos 90:12

Processional.............................................................................................................Piano
Oração Invocatória.

Louvor Cong...............................................................................................Hino 15 CC 

§Leitura Bíblica..................................................Deut. 31:1-9

Oração Intercessória

Louvor ......................................................................................................Terceira Idade 
§Mensagem.................................................................................Dc.Benício da Luz

‘‘RICO CONSOLO E SEGURANÇA’’
Texto: Deut. 31:8 

Dízimos e ofertas....................................................................................Hino 324 CC 

Bênção Araônica 

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

Hoje - Dia 29

Valdete Rodrigues de Andrade.....................9 9713-4467

Quarta- Dia 1º de Fevereiro

Maria de Fátima Alves de Lima...................9 8815-1798

Quinta- Dia 2

Lucimar Nascimento de Lima .....................9 9680-2872 

Sábado - Dia 4

Tamires Juliane Ferreira Cavalcante.......9 9719-4848

Rodrigo José da Silva Santos.........................9 8758-3887

Thacyara Irecê G. P. Albuquerque.............9 9929-7594

Dir.  Depois foi Moisés, e falou estas palavras a todo o 

Israel, e disse-lhes: Da idade de cento e vinte anos sou eu 

hoje; já não poderei mais sair e entrar; além disto o Senhor 

me disse: Não passarás o Jordão.

Cong. O Senhor teu Deus passará adiante de ti; ele destruirá 

estas nações de diante de ti, para que as possuas; Josué 

passará adiante de ti, como o Senhor tem falado.

E o Senhor lhes fará como fez a Siom e a Ogue, reis dos 

amorreus, e à sua terra, os quais destruiu.

Dir. Quando, pois, o Senhor vo-los der diante de vós, então 

com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos 

tenho ordenado.

Todos. Esforçai-vos, e animai-vos; não temais, nem vos 

espanteis diante deles; porque o Senhor teu Deus é o que vai 

contigo; não te deixará nem te desamparará.

E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo o 

Israel: Esforça-te e anima-te; porque com este povo entrarás 

na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar; e tu os farás 

herdá-la.

Dir. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti; ele será 

contigo, não te deixará, nem te desamparará; não temas, 

nem te espantes.

E Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes, filhos de 

Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os 

anciãos de Israel.

& Abertura da Escola Bíblica Dominical

Dir.  O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo 

seu nome jurarás.

Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que 

houver ao redor de vós;

Cong. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no 

meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não 

acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. 

Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes 

em Massá;

Dir. Diligentemente guardareis os mandamentos do 

S e n h o r  v o s s o  D e u s ,  c o m o  t a m b é m  o s  s e u s 

testemunhos, e seus estatutos, que te tem mandado.

E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que 

bem te suceda, e entres, e possuas a boa terra, a qual o 

Senhor jurou dar a teus pais.

Cong. Para que lance fora a todos os teus inimigos de 

diante de ti, como o Senhor tem falado.

Quando teu lho te perguntar no futuro, dizendo: Que 

signicam os testemunhos, e estatutos e juízos que o 

Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu lho: 

Éramos servos de Faraó no Egito; porém o Senhor, com 

mão forte, nos tirou do Egito.

Parabenizamos os amados casais que estarão 

fazendo Bodas esta semana:

HOJE - Leandro e Layze - Bodas de Perfume (6 anos 

de união);

Dia 2 => José Manoel e Maria Lopes - Bodas de 

Prata Dourada (42 anos de união);

Dia 3 => Severino (Bio Gordo) e Regina - Bodas de 

Vidro (58 anos de união).

Decisões por Cristo
Na quarta-feira (18) zeram sua decisão por 

Cristo em visita domiciliar: Maria da Conceição, 

Renata Eduarda e Eduardo Fragoso; E no último 

Domingo (22) fez sua decisão Maria Diana dos 

Santos Barros. 

Sejam bem-vindos à família de Deus!

O culto da manhã de hoje será realizado sob a direção 

dos nossos queridos irmãos da Terceira Idade. Que 

possamos prestigiar estes amados irmãos a quem 

devemos tratar com respeito e também dedicar a nossa 

atenção. 

=> Abertura da Campanha de Missões Mundiais;

=> Início das Aulas do Educandário;

=> Retorno das Férias da Ministra de Música 

Benilda Luz;

=> Retorno das Férias do Pastor;

=> Entrega das Fichas para o XXVII Encontro de 

Jovens com Cristo.

‘‘SÓ AO SENHOR TEU DEUS ADORARÁS’’
Texto: Deuteronômio - 6:14,15

‘‘Na velhice ainda darão frutos; serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o 
Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.’’ Sl. 92:14,15

Culto da

Agenda de Fevereiro

Louvamos a Deus por tantos casamentos que tem 

rompido décadas em tempos tão difíceis como esses 

que vivemos. Disto são exemplo esse admirável casal 

Amaro Bernardino e Amara Josefa com os quais nós 

nos alegramos pelas suas Bodas de 50 anos 

completadas na última quinta-feira (26).  Durante 

esses cinqüenta anos vocês têm-se conservado éis 

em seus votos, tendo empenhado sua palavra e seu 

amor. Vocês têm sido acometidos por enfermidades,  

problemas de família; enm, adversidades mil. Porém 

nada disso lhes tem dobrado. Pelo contrário, com 

sabedoria e paciência vocês têm permanecido éis 

um ao outro, e renovam seus votos a cada amanhecer. 

Dia 5

Dia 6

Dia 9

Dia 18

Ministério de Educação Cristã
Aos professores e coordenadores da EBD! 

A cada trimestre vocês serão convidados de 

acordo com suas possibilidades de agenda para 

part ic ipar  do  E N C O N T R O  P E D A G Ó G I C O  - 

Capacitando Líderes, que acontece no STBNB para 

o qual serão enviados pela PIBV. Programem-se! 

Amigo Visitante!

Jesus Ama Você!

Louvor......................................................................Sociedade de Homens

Louvor .......................................................................................................Karla Bastos

Louvor ..........................................................................................................Miriam Jair 

“...Porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer 
que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo,

 o teu Deus é o meu Deus”.(Rute. 1:16)
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