
Próximo Domingo 

Roteiro da Semana

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

Culto na casa de Aristeu e Ana - Dir. Antonio Marmo Mens. Pr.Luis  

Culto Matutino
De 06h as 07h

MANHA - CULTO ADMINISTRATIVO

Dir. Márcia Luz      Mens.Pr.Antonio Sérgio

NOITE - Culto Evangelístico

Dir. Carlos Marques     Mens. Pr.Antonio Sérgio

PIANO: Benilda   REGENTE: Dsa.Maria da Luz

LOUVOR: Manhã: Helena Maria / Onofre

                  Noite: Neliusson / Carlos Júnior

OFERTÓRIO: Dc.Antonio Manoel/ Dc.Benício da Luz

                       Dsa.Solange Ferreira / Dsa.Maria Lopes

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Carlos/  Dc.Adair

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis

BERÇARIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

Manhã: -  - SALA 1  SALA 2Auxiliares Auxiliares

Noite: -    -     SALA 1 SALA 2Auxiliares Auxiliares

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Crescendo - 2,3,4 anos - Benilda 

Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro e Nalva

Aprendendo - 7 e 8 anos - Ivaneide e Ivanete

Vivendo - 9 a 12 anos - Sheila / Ivânia

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Equipe:  Mensagem:  Auxiliares Lucy 

MANHA - CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Magno Alves       Mens.Pr.Antonio Sérgio

NOITE - CULTO CERIMONIAL DA SANTA CEIA

Dir. Dc.Pedro Lira      Mens. Pr.Antonio Sérgio

PIANO: Benilda   REGENTE: Miriam Jair

LOUVOR: Manhã: Sheila / Ana Vital

                  Noite: Coral / Carlos Júnior / Mônica

OFERTÓRIO: Dc.José Vicente/ Dc.Isaque Pereira

                       Dsa.Maria da Luz / Dsa.Helena Chaves

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Chalega /  Dc.Joselias

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé

BERÇARIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

Manhã: -  - Benilda, Isabelle ReisSALA 1 ,  SALA 2Itaquatiara Dena

Noite: - zziella, Amina   -  SALA 1 SALA 2Gra Edijanete, Valquíria

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Crescendo - 2,3,4 anos - Benilda 

Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro e Nalva

Aprendendo - 7 e 8 anos - Ivaneide e Ivanete

Vivendo - 9 a 12 anos - Sheila / Ivânia

CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

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

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 AÇÃO: 
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     ►

Salomé / Dc.Benício

Irandi / Pr.Luis

Sebastiana / Pr.Sérgio 

Telma / Dc.Adair Nelo

Dsa.Maria da Luz / Carlos 

SEDE

HOJE

 Fazendo Discípulos e Edificando Vidas em Cristo 

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

Informativo Semanal - Ano XXXVIII - Nº 30- 30 de abril 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)

 - (77) 9 9135-8426

     ‘‘Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor; dai-lhe graças e bendizei o seu nome. 
Porque o Senhor é bom; a sua benignidade dura para sempre, e a sua delidade de geração em geração” (Salmos 100:4-5).

A importância de frequentar a igreja é indiscutível, pois lemos acerca da igreja primitiva: “E, 
perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e 
singeleza de coração, Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor 
à igreja aqueles que se haviam de salvar” (Atos 2:46,7; 5.42). O texto acima e este de Atos mostra-nos a 
importância de nos reunirmos como povo de Deus, pois Deus é digno da nossa adoração. A Bíblia diz em 
Salmos 95:6-7: “Vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do SENHOR, que nos criou. Ele é o 
nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão”. Neste Salmos, Davi depois de destacar a nossa 
criação como razão para o louvor a Deus, acrescenta outro motivo de adoração, tema comum no Antigo e Novo 
Testamentos: Deus é o Pastor que cuida do seu rebanho! (Sal 23; João 10:11; 1 Pedro 5:4). Sim, amados somos o 
rebanho, a igreja chamada para adorar ao nosso criador e Senhor!�

Devemos nos reunir como igreja, no templo ou fora dele, para encontrar o Senhor e meditar sobre Jesus e seus 
ensinos maravilhosos. Jesus arma: “Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no 
meio deles” (Mat. 18.20).  Deus promete a Sua Presença mesmo que seja um grupo pequeno de crentes. 
Que benção! A Bíblia em Salmos 27:4, diz do amor de Davi pela casa de Deus: “Uma coisa pedi ao Senhor, e a 
buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do 
Senhor, e inquirir no seu templo.” Sim, meu amado, você precisa vir ao templo para juntos adorarmos ao 
Senhor, sobretudo, para fortalecer a sua fé e vida espiritual. É um imperativo da vida cristã frutífera! Nestes 
últimos dias, ainda é mais importante vir à igreja, pois conforme Hebreus 10:25, ensina: “Não devemos 
abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestar-mos uns aos outros; e 
tanto mais, quanto vemos que se aproxima aquele dia”. Hoje, muitos estão deixando suas congregações e 
unindo-se as de suas conveniências, independentemente da doutrina professada por este ou aquele grupo que, 
em regra, tem origem contrária as Escrituras. Muitos estão, assim, dando ouvidos aos “espíritos enganadores e 
a doutrina de demônios” (1 Tm 4.1; 2 Tm 3.1), conforme Jesus e os apóstolos profetizaram que aconteceria nos 
últimos dias (Mt. 24.12; Lc. 17.1; 2 Pd 2.1,2). Irmãos, pensemos nisto seriamente!

Mas, o que deve nos motivar a estar na casa do Senhor senão a alegria por tão grande salvação? A Bíblia diz em 
Salmos 122:1, o seguinte: “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor”. Pense nisto meu irmão, 
especialmente quando o cansaço do dia extenuante do trabalho e outras diculdades ou mesmo a acomodação 
baterem em seu coração, pois um dos sinais de que pertencemos ao Senhor e amamos ao seu reino é o nosso 
amor por sua igreja, pelos irmãos e por aprender mais do Senhor. Logo, precisamos vir à ao templo como 
igreja para ouvir e aprender do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Ele nos convida: “Vinde e aprendei 
de mim (...)” (cf., Mt. 11.28). Todos precisamos estar nos cultos de oração e doutrina (ebd), as quartas e 
domingos, bem como nos cultos nos lares. Há, também, o culto matutino de oração em nossa igreja. A 
Bíblia diz em Eclesiastes 5:1, “guarda o teu pé, quando fores à casa de Deus; porque chegar-se para ouvir é 
melhor do que oferecer sacrifícios de tolos; pois não sabem que fazem mal”. Portanto, nos reunimos como 
igreja para adorarmos a Deus. Para sermos edicados na comunhão dos santos pela oração, cânticos, 
leitura e exposição das Escrituras (João 4:24,25; Ef 5.18-22). E assim, somos instados à reverência diante 
do Senhor. Em Habacuque 2:20, lemos: “Mas o Senhor está no seu santo templo; cale-se diante dele toda a 
terra”. E, nalmente, ressaltamos o amor do Senhor Jesus pela casa do Pai, o templo, o povo de Deus. Jesus 
deu-nos um exemplo quando foi à comunidade dos santos de Deus (a sinagoga), conforme, lê-se em Lucas 4:16: 
“Chegando a Nazaré, onde fora criado; entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e 
levantou-se para ler”. Em Atos 5.42, lemos: “E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e 
de anunciar a Jesus Cristo”. Destarte, o exemplo dos santos do antigo e novo testamentos, leva-nos a uma 
única conclusão: os santos de Deus, salvos por sua graça, amam a sua casa de oração e “reúnem-se para adorar 
ao Senhor na beleza de sua santidade, em espírito e em verdade.” (Sl 95.6,7; Atos 2.41,42). Amém.

Pr. Antonio Sérgio A. Costa

“FREQUENTAR A IGREJA:  SINAL DE CONVERSÃO E COMPROMISSO COM DEUS E SEU REINO”

TERÇA-FEIRA -À NOITE
Mulheres Cristãs em Ação

 REUNIÃO ADMINISTRATIVA
Dir. Maria José

Sociedade de Homens Batistas
REUNIÃO ADMINISTRATIVA

Dir.Antonio Sabino
 QUARTA-FEIRA - CULTO DE 

ORAÇÃO 
Dir. Carlos Marques  Louvor: Eli Dionisio

Mens. Pr.Antonio Sérgio 

‘‘IGREJA DE LAODICÉIA’’ - (Apoc. 3:14-22)

SÁBADO - ENSAIO DO CORAL ÀS 15 H

À NOITE - Culto em Ação de Graças 

Irmã Pâmella Mychaelly e Família



      Feliz Aniversário!
Hoje - Dia 30
Aléxia Karollaynne Oliveira Silva.........................9 9656-8859
Ladjane Maria da Silva...................................................9 8826-1277
Segunda - Dia 1º de Maio
Patrícia C. de Albuquerque B. Silva..........................9 8341-8319
Terça - Dia 2
Henrique Philippini Oliveira.......................................9 8799-0789
Quinta- Dia 4
Raphael Luiz de Carvalho Barbosa........................9  9631-0846
Vaneusa de Barros Vieira Alves................................9 8717-6924
Mônica Maria da Silveira Teixeira..........................9 8831-4081
Maria Virgínia da Silva
Sexta- Dia 5
Maria do Socorro de Santana Ferreira................9 8854-7695
Sábado - Dia 6
Zila Maria da Silva.........................................................9 8587-7552

Para sua meditação - Salmos 90:12

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

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

Louvor Cong................. ...Hino 319 CC................................................................

  ‘‘Abrigo Perfeito’’

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

& Leitura Bíblica...........................................................Romanos 3:21-26

Dir. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o 

testemunho da lei e dos profetas;

Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre 

todos os que crêem; porque não há diferença.

Cong.  Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 

Deus;

Sendo justicados gratuitamente pela sua graça, pela redenção 

que há em Cristo Jesus.

Dir. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, 

para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes 

cometidos, sob a paciência de Deus;

Todos. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, 

para que ele seja justo e justicador daquele que tem fé em Jesus.

Oração Intercessória

Louvor............................................................................................................Onofre

&Mensagem.............................................................Pr.Maurício Almeida

“EU ME IMPORTO” 
(Mateus 9:35-38)

Consagração de Dízimos e Ofertas....................................Hino 299 CC

‘‘Onde quer que seja’’

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A. Expediente Administrativo
- Composição da Mesa
- Aprovação da Ata
- Cartas e Comunicações
B. Relatórios
- Membresia
- Ministério de Educação Religiosa
- Conselho Fiscal
- Tesouraria
C.Assuntos Eventuais 

Bênção Araônica e Apostólica

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

Processional.............................................................................Piano
Chamada a Adoração...............................Equipe de Louvor
Oração Invocatória

Louvor Cong..............................................................Hino278 CC
 ‘‘Cantai’’

Consagração......Culto Infantil

Louvor...............................................................Neliusson Duarte
& Leitura Bíblica......................................................Salmos 95
Todos. Vinde, cantemos ao SENHOR; jubilemos à rocha da 
nossa salvação.
Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-
lo com salmos.
Dir. Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande sobre todos 
os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos 
montes são suas.
Cong. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a 
terra seca.
Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do 
Senhor que nos criou.
Dir.  Porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e 
ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz,
Não endureçais os vossos corações, assim como na 
provocação e como no dia da tentação no deserto;
Todos. Quando vossos pais me tentaram, me provaram, e 
viram a minha obra.
Quarenta anos estive desgostado com esta geração, e disse: É 
um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus 
caminhos.
A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.

Oração Intercessória

Consagração de Dízimos e Ofertas............................Hino 309 CC
‘‘Consagrando-nos’’

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

&Mensagem...............................................Pr.Antonio Sérgio

‘‘Ó, VINDE, ADOREMOS E PROSTREMO-NOS’’ 
(Salmos 95:6)

Bênção Araônica e Apostólica

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

Noite - Culto EvangelísticoManhã - Culto Administrativo

Aos amados irmãos que não 

puderam estar aqui para o 

lançamento do livro de nosso Pastor 

no último domingo, poderão adquirí-

lo na secretaria da Igreja em horário 

de expediente da secretária. 

Ação de Graças

Informativos
 

Calendário de Maio
Dia 01
Dias 06
Dia 07

Dia 09
Dia 12

Dias 13

Dia 14

Dias 18-20
Dias 19-21
Dia 20

Dia 26-28

=> Dia do Trabalho - FERIADO;
=> ;Culto de Ação de Graças - Pâmella Mychaelly
=> Dia Batista de Ação Social;
=> Celebração da Santa Ceia do Senhor (à noite);  
=> ;Culto da Família / MCA e Igreja
= >  A C A M P / D E N T R O   -  C o m  J o v e n s  e 
Adolescentes da PIBV;
=> Culto em Ação de Graças Evandir Galindo 
(Irmã da Dsa.Elieser);
=> DIA DAS MÃES;
=> À TARDE - Culto em Ação de Graças pelas 
Bodas de Ouro do Dc.Antonio Manoel e Clarice; 
=> 44ª Assembleia Anual da CBPE - Recife;
=> Convenção Estadual dos Gideões em Petrolina;
=> Pastor participará da Conferência da Família 
na Igreja Batista em Lídia Queiroz;
=> Chá de Fraldas de Arthur Guilherme (Salão de 
Eventos) responsável Ana Vital;
=> 2º Congresso da Família da PIBV;

No próximo sábado a irmã  e Pâmella Mychaelly

toda sua família estará dedicando à Deus um Culto de 

Gratidão por todas as vitórias e bênçãos derramadas 

sobre sua vida. E com imensa alegria convidam a sua 

amada igreja para participar.                                      

Mensagem do Pastor
Amados irmãos, desde o domingo passado está sendo 

entregue à todos os membros e congregados uma Mensagem 

Especial de seu querido pastor. Se o irmão ou irmã ainda não 

recebeu procure a sua na secretaria da Igreja.  

Decisão por Cristo 
Com imensa alegria damos as boas vindas aos 

nossos novos irmãos em Cristo que zeram sua 

decisão no domingo passado: Joana Higinia Vieira dos 

Reis, Sandra Onorio de Brito Jesus, Amaro Pedro dos Santos e 

Regina Alves da Silva.  E zeram sua reconciliação os irmãos

Rosilene Ferreira Gomes e Rildo José dos Santos .  E na quarta-

feira fez sua decisão por Cristo: .Simone dos Santos Tavares

Amados irmãos, sejam bem-vindos à família de Deus!                               

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

Junte-se a nós em louvor e adoração a nosso Deus e Pai.

Deus ama você e deseja salvá-lo através de Jesus seu Filho Amado.

Seja bem-vindo e volte sempre!

Assembleia
Pastor convoca todos os membros a permanecerem 

no santuário para participar de nossa Assembleia 

Geral Ordinária que iniciará logo mais às 10 horas.                                      

Orai sem cessar!
=> Pastor agradece aos irmãos a oração em favor da 
saúde de seu Tio, ;o irmão Mário Ferreira da Costa
=> Irmão Marcos Aurélio pede aos irmãos que orem 
por  que está recém-cirurgiado; e que Moisés Pedro
continuem intercedendo pela .    Dra. Martha Gomes

DISCIPULADO
Convocamos todos os novos decididos que estão na 

classe do pastor para após a assembleia se reunirem 

no gabinete para denirmos a data dos batismos.                                   

Atenciosamente, secretária Marta  

Culto de Oração - 4ª feira
Convidamos os amados irmãos para estudarmos 

sobre a . Na quarta seguinte,  IGREJA DE LAODICEIA

faremos um resumo descritivo das sete igrejas, e sua 

correlação com a igreja atual. NÃO FIQUE DE FORA!
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