
•PELA MANHÃ-  CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Alexsandra Freitas   Mens. Pr. Antonio Sérgio

•NOITE:  CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Adair Nelo  Mens. Pr. Antonio SérgioDc. 

Piano: Benilda   Regente:  Luzinete Saraiva

LOUVOR: Manhã:  Pietra  / Cristiana Lins

                  Noite: Grupo Águios / Fabrício

•OFERTÓRIO: Dsa. Elieser Félix /  Dsa. Maria Emília

                        Dc.Severino Milton/ Dc. Dc.Antonio Manoel

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

RECEPCIONISTAS: Mariângela / Gedízia

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                      Manhã:Lurdinha / Michela

                      Noite: Sheila / Tatiane / Lucy / Lilian

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Nalva Maximino

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

Informativo Semanal - Ano XXXVIII - Nº 05 - 30 de Outubro de 2016

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  - (77) 9 9135-8426(prasergiocosta@yahoo.com.br)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

REUNIÃO ADMINISTRATIVA

Sociedade de Homens Batistas

 QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO

=>Dir. Dcs.Benício e Maria /  Louvor: Caio / Hélio

Mens. Pr. Antonio Sérgio 

Na última quarta contamos com a presença 

de uma média de 146 irmãos. 

SÁBADO - ENSAIOS 

=> Posse o Pr.Adriano Borges na PIB em Pombos

SEDE

Roteiro da Semana

SEGUNDA ►

TERÇA     ►

QUARTA  ►

QUINTA    ►

SEXTA     ►

Maria José / L i l iane

Salomé / Pr.Luis

Sem.Carlos / Dc.Adair Nelo

Sebast iana / Dc.Beníc io

Alexsandra / Pr.Antonio Sérgio

    HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas

CULTO NO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS (RESERVATÓRIO) Dir. Ronaldo     Mens. Sem.Carlos

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

•PELA MANHÃ-  CULTO CERIMONIAL DA SANTA CEIA

Dir. Magno Alves     Mens. Pr. Antonio Sérgio

•NOITE:  CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Dc.Isaque Pereira       Mens. Pr. Antonio Sérgio

Piano: Benilda   Regente:  Joel Saraiva

LOUVOR: Manhã: Coral / Karla Mariana

                  Noite:  Marta / Sheilla

•OFERTÓRIO: Dsa. Solange Ferreira /  Dsa. Aguilazil Santos

                        Dc.Chalega / Dc.Carlos Cunha 

•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Adair Nelo / Dc.Pedro

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

                      Manhã: Bruna / Sarah

                      Noite: Isabelle Reis / Lúcia / Karollayne / Amina

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Nalva Maximino

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

                              Cláudia Rocha / Mariana / Alice / Julia

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA

Culto Matutino
De 06h as 07h

Afetuosamente, seu Pastor

‘‘O Pai Nosso e a Oração Sacerdotal’’

VISITE A NOSSA 

IGREJA E SEJA

 ABENÇOADO 

COM A 

PREGAÇÃO 

DO EVANGELHO 

DE JESUS 

CRISTO, 

O SALVADOR E 

SENHOR 

DO MUNDO!

AGENDA DE 
VISITAS

PASTOR 

Visita nos Lares

MISSÃO DA IGREJA

‘‘Ide e Pregai o

 Evangelho 

de Jesus Cristo 

o Salvador’’

GABINETE

ATENDIMENTO PASTORAL

Terças e Quintas

a partir das 15h

REUNIÃO ADMINISTRATIVA

Dir. Geraldo Bezerra

Herdeiros da Reforma

Dc.Joselias e Socorro
Edenildo e Elisângela

Eli e Eliane
Magno e Vaneusa

“... Mas, o justo viverá da fé” (Romanos 1.17 b). Ano 499 da Reforma Protestante do Século XVI. Um pouco 
de história da igreja. No primeiro século, Jesus organiza a sua Igreja (Mc 3.16-18) em Jerusalém, que 
experimentou grande expansão (cf., Atos) e, depois perseguição estatal; e, posteriormente, união da igreja 
com o Estado sob Constantino, 313 a. D., Edito de Milão. Em 869 a.D., ocorre o primeiro grande cisma no 
contexto do Catolicismo romano e, assim surge a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Portanto, seis séculos 
depois, dada a extrema corrupção da Igreja na Europa, eclodiu a reforma no auge da Idade Média. Sem 
dúvidas, um fato que mudou para sempre não apenas a história da igreja, mas também a história do mundo. 
Os reformadores de um modo geral – Lutero, Calvino, Melancton e Farel, entre outros -, eram piedosos, 
eruditos, peritos nas línguas originais e, acima de tudo, fundamentados nas fontes bíblicas e patrísticas, além 
de humanistas. A Reforma Protestante alcançou seu ápice sob a liderança de Martin Lutero, monge 
agostiniano com a publicação das 95 Teses posta na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, no dia 31 de 
outubro de 1517. Ele se posicionou contra a venda das indulgências patrocinada por Roma - e, usadas pela 
Igreja Católica Romana para financiar a construção da basílica de São Pedro em Roma -, e vendidas na 
Alemanha pelo dominicano João Tetzel (01.10.1517). A Reforma, porém, fora precedida de vários movimentos 
que tentaram 'reformar' a Igreja Católica Medieval, por exemplo: os Valdenses, nas regiões alpinas, Wycliff e 
Lolardos na Inglaterra e os Hussitas na Boêmia. Entretanto, qual a verdadeira questão levantada pela 
reforma e, por outro lado em que sentido somos seus herdeiros? Para J. Senarclens, “a questão da fidelidade da 
igreja ao seu fundamento, fundamento que é auto-doação de Deus em Cristo (...). Assim, a Igreja reiterará 
essa questão em todas as épocas não somente pelo dever de velar pela verdade de sua pregação e ensino, mas 
também porque é da própria natureza da Igreja obedecer a Cristo e, portanto, deixar-se renovar 
constantemente pelo Espírito de Deus, pois essencial para a vida e missão da Igreja já que diz respeito à 
verdade de sua fé, à comunicação do Evangelho a nossa geração envolta em sua história peculiar”.  

Mas, afinal, qual foi o ponto de partida de sua ação reformadora? Para cumprir a sua missão no mundo 
hodierno, a Igreja não deve ajustar a mensagem cristã às categorias de pensamento do homem secularizado, 
antes, pelo contrário, deve expor a mensagem de tal modo que o homem moderno seja trazido a Cristo e ao seu 
Evangelho e seja renovado pela transformação de sua mente tornando-se filho do pai celeste. Contudo, será 
que o ponto de partida da teologia moderna se assenta sobre a base da auto-revelação divina, isto é, Deus-
Escrituras (João 1.1; 5.39; 1 Jo 1.1-3)? Em segundo lugar, é preciso que se pergunte: a teologia em suas diversas 
construções atuais está de acordo com a doutrina central do cristianismo, isto é, Deus-Cristo? Jesus afirmou: 
“Vinde a mim, e eu vos darei vida abundante!”. Nestes tempos de apostasia no contexto da Igreja de Cristo, 
vale ressaltar a afirmação de J. Senarclens (1970, p. 15), em sua notável obra, Herdeiros da Reforma: “As 
Igrejas cristãs não estão divididas por causa de sua fidelidade, e sim de sua infidelidade”. Mas, infidelidade a 
quê? A quem? Sem dúvidas, no que diz respeito à vida total da Igreja - no que tange a sua doutrina e missão 
evangelizadora no mundo -, pode-se afirmar que trata-se de infidelidade a “Revelação Bíblica” (ponto de 
partida da fé); e, a Jesus Cristo, o Senhor (Cristologia; o centro vital de sua fé). O grande legado da Reforma é 
a centralidade das Escrituras e de Jesus Cristo nas Escrituras, na vida de cada crente, especialmente na vida 
da sua Igreja (João 3.16; Atos 4.11,12). A Igreja atual, herdeira do grande legado da Reforma, necessita rever, 
preservar e difundir o Evangelho de Cristo como plenamente suficiente para a salvação de todos os homens 
(Rom 1.16.17; Ef. 2.1-9). Destarte, que o lema da Reforma: “Igreja reformada, sempre reformada” pela fé (Sola 
Fide), pela graça (Sola Gratia), pelas Escrituras (Sola Escripturae), seja também o nosso, pois “ninguém 
pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Assim, edificados sobre o 
fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina” (1 Co 3.11; Ef. 
2.20), rendamos glórias a Deus, pois a Reforma é obra de suas mãos. Que o legado espiritual, educacional e 
social da Reforma continue sendo uma perene fonte de inspiração para todos os cristãos de hoje. Amém.

http://www.pibvpe.org
http://(prasergiocosta@yahoo.com.br)


Noite - Culto Administrativo

Processional............................................................................................Piano
Oração Invocatória.................................................Pr.Antonio Sérgio

Louvor Cong................Consagrando-nos............Hino 309 CC

Louvor.............................................................................................Pietra Élen

Leitura Bíblica...........Mat. 23:23; Luc 11:42; Mal. 3:8-10

Dir.  Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que 

dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o 

mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis, 

porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas.

Cong.  Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, e a 

arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de 

Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar as outras.

Dir. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e 

dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.

Cong. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me 

roubais, sim, toda esta nação.

Todos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que 

haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de 

mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir 

as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal 

até que não haja lugar suficiente para a recolherdes.

Oração de Intercessão

Louvor Congregacional.......Reconhecimento.........Hino 307 CC

þ MOMENTO MISSIONÁRIO

Dízimos e ofertas.................Amor a Jesus...............Hino 303 CC

Louvor.....................................................................................Cristiana Lins

§Mensagem................................................................Pr.Antonio Sérgio

‘‘Dizimais ou Desprezais’’     

(Mateus. 23:23; Lucas 11:42; Malaquias. 3:8-10)                            

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A. Expediente Administrativo

- Composição da Mesa

- Aprovação da Ata

- Cartas e Comunicações

B. Relatórios

- Conselho Fiscal

- Tesouraria

- Comissão de Membros

C.Assuntos Eventuais 

Bênção Araônica e Apostólica

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

      Feliz Aniversário!
HOJE- Dia 30

Marcos Igor de Arruda Barros....................9 8335-1739

TERÇA - Dia 1º de Novembro 

Elisângela Alves dos Reis...........................9 8670-4834

QUARTA- Dia 2

Deysiana Andréia de Sousa Silva..............9 8539-9246

QUINTA- Dia 3

Maria Eduarda Carvalho S. Maior Veiga...9 9799-6674

SEXTA - Dia 4

Carlinda Batista de Sousa...........................9 9128-3001

Karla Mariana dos Santos Cunha..............9 9897-2972

Diêgo Teotônio Tavares...............................9 8758-2361

SÁBADO- Dia 5

Antonio Sabino de Albuquerque Filho......9 8608-9036

Yan Philippinni Albuquerque....................9 9929-7594

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

MULTIPLICANDO O DE DEUS AMOR  AMOR
Noite - Culto Evangelístico

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

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

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

Louvor Congregacional............Castelo Forte............Hino 323 CC

Louvor..........................................................................................................Fabrício

Leitura Bíblica.........................................Romanos 5: 1-11

Dir. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com 

Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo;

Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na 

qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da 

glória de Deus.

Cong. E não somente isto, mas também nos gloriamos 

nas tribulações; sabendo que a tribulação produz a 

paciência,

E a paciência a experiência, e a experiência a esperança.

Dir. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor 

de Deus está derramado em nossos corações pelo 

Espírito Santo que nos foi dado.

Cong. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a 

seu tempo pelos ímpios.

Porque apenas alguém morrerá por um justo; pois 

poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer.

Dir. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que 

Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.

Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu 

sangue, seremos por ele salvos da ira.

Todos. Porque se nós, sendo inimigos, fomos 

reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito 

mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela 

sua vida.

E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus 

por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora 

alcançamos a reconciliação.

Oração de Intercessão

Louvor Congregacional...............Cristo Valerá............Hino 322 CC

Dízimos e ofertas.........Oh Trazei à casa do tesouro..............244 HCC

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

§Mensagem.......................................................................Pr.Antonio Sérgio
‘‘Herdeiros da Reforma’  

(Romanos 1: 16,17)     

Bênção Araônica 

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

Juntamo-nos à família da irmã Grazziella Santos 

neste momento de pesar pela perda de sua genitora, a 

Srª Ana Amélia Menezes Araújo, ocorrido na sexta-

feira dia 21. Deus dê o consolo à toda família!

Amigo visitante sua presença aqui conosco é motivo de grande alegria! 
Que você e sua família sejam abençoados. Sejam bem-vindo e volte sempre!

Nosso Pesar

Santa Ceia
Amados irmãos a celebração a Santa Ceia do Senhor será 

realizada no próximo domingo pela . Que todos MANHÃ 

possamos estar aqui presentes para o cerimonial dessa 

ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo.   

‘‘Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este 

cálice anunciais a morte do Senhor, até que venha.’’ 

                                                                          1 Coríntios 11:26

Conselho Administrativo
Todos os componentes do Conselho Administrativo: 

Diaconato,  coordenadores de ministérios, diretores e 

presidentes das entidades, estão convocados para a 

última reunião do ano 2016 de nosso conselho juntamente 

com nosso pastor no 2º domingo de novembro.  

Pedidos de oração
=> Oremos pelos enfermos, órfãos e viúvas.

=> Irmão Márcio pede oração pelo professor Luciano 

Cavalcante que terá uma audiência no dia 8 de 

novembro;

=> Oremos pela família Pastoral;

=> Pelo Programa de Oração - LAR DE BÊNCÃOS. 

=> Campanha de Missões Nacionais.

Juventude
Todos os jovens devem permanecer após o 

culto da noite para um encontro com o pastor da 

igreja. 

Posse 
Toda PIBV está convidada para no dia 5 de 

novembro participar do Culto de posse do 

Pr.Adriano Borges ao Ministério Pastoral da PIB 

em Pombos - PE (igreja  filha) ; e no dia 6 de 

novembro comemoração dos 42 anos daquela igreja.  

CALENDÁRIO DE NOVEMBRO
=> Posse do Pr.Adriano Borges na PIB em 

Pombos com a presença do Pr. Antonio Sérgio;

=> Cerimonial da Santa Ceia do Senhor (De Manhã); 

=>Comemoração de Aniversário do nosso Pr. 

Antonio Sérgio;

=> Feijoada Missionária de encerramento da 

Campanha de Missões Nacionais;

=> Reunião do Conselho Administrativo;

=> Aniversário dos Diáconos;

=> Aniversário da PIB de Moreno com a presença 

do Pr.Antonio Sérgio;

=> Aniversário das Mulheres Cristãs;

=> Aniversário da Igreja Batista em Real Vitória 

com a participação do Pr. Antonio Sérgio;

=> Aniversário do Coral da PIBV;

=> Aniversário do Grupo Águios.

Dia 5

Dia 06

Dia 12

Dia 13

Dia 14

Dia 15

Dia 19

Dia 26

Dia 27

Mídia
Amados irmãos, para melhor divulgação de nossos 

cultos dominicais precisamos melhorar os equipamentos 

de mídia de nossa igreja. A aquisição de um computador 

fará com que trabalhemos melhor. Os irmãos que 

puderem ajudar com esta aquisição procurem o irmão 

Valdir. 
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