MANHÃ - Culto Doutrinário
Prelúdio.......................................................................Piano
Chamada a Adoração..........................Equipe de Louvor
Oração Invocatória
Louvor Congregacional..............................Hino 411 CC
‘‘Dia Festivo’’
Louvor...........................................................Marta Santos
§Leitura Bíblica..................................Hebreus 10.19-25
DIR. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no
santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo
caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela
sua carne,
CONG - E tendo um grande sacerdote sobre a casa de
Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em
inteira certeza de fé, tendo os corações puricados da
má consciência, e o corpo lavado com água limpa,
DIR. - Retenhamos rmes a conssão da nossa
esperança; porque el é o que prometeu.
E consideremo-nos uns aos outros, para nos
estimularmos ao amor e às boas obras,
TODOS. Não deixando a nossa congregação, como é
costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos
outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia.

NOITE - Culto Celebrativo
Chamada a Adoração.......................Equipe de Louvor
Oração Invocatória..........................Pr.Antonio Sérgio
Louvor Congregacional.................. ‘‘Ode ao Centenário’’
Louvor..................................................................Coral
§Leitura Bíblica........................1 Tm 3.14-16; 1 Ts 1.2,3
DIR. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te
bem depressa; Mas, se tardar, para que saibas como
convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus
vivo, a coluna e rmeza da verdade.
CONG - E, sem dúvida alguma, grande é o mistério
da piedade: Deus se manifestou em carne, foi
justicado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos
gentios, crido no mundo, recebido acima na glória.
TODOS - Sempre damos graças a Deus por vós todos,
fazendo menção de vós em nossas orações,
Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do
trabalho do amor, e da paciência da esperança em
nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e
Pai.

Oração de Intercessão
Louvor....................................................Benilda e Philippi

Oração de Intercessão

§Mensagem......................................... Pr. Ozéas Santos

Momento de Cânticos................Equipe de Louvor
Louvor...................................................Grupo Águios
Consagração de Dízimos e Ofertas.......H 433 HCC

‘‘NOSSA POSTURA COMO MEMBROS DE
UMA IGREJA CENTENÁRIA.’’

Consagração de Dízimos e Ofertas......Hino 422 CC
‘‘Trabalho Cristão’’
Assembleia Extraordinária
‘‘Prossão de Fé’’
Bênção Araônica e Apostólica
Poslúdio.......................................................................Piano

Informativos

Inauguração da Placa Centenária

‘‘Usa, Senhor’’
Louvor..................................................................Coral
§Mensagem.................................... Pr.Antonio Sérgio
‘‘UMA IGREJA ACOLHEDORA’’

Bênção Araônica e Apostólica.........Pr.Ozéas Santos
Poslúdio....................................................................Piano

VISITE A NOSSA IGREJA E SEJA ABENÇOADO COM A PREGAÇÃO
DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO, O SALVADOR
E SENHOR DO MUNDO!

Boas Vindas

Com imensa alegria damos as boas vindas ao
nosso querido pastor emérito Pr.Ozéas que desde
ontem está participando das celebrações dos 101
Anos da PIBV.

Orai sem cessar!
=> Oremos pelos enfermos entre eles: irmã
Berenice, Dc.Milton;
=> Oremos pela recuperação da irmã Genilda;
=>Coloquemos em nossas orações diárias a
administração política de nossa país.

Férias

Nossa ministra de música entrará em gozo de
férias a partir de amanhã em um período de 15 dias. A
direção da equipe de louvor cará sob a
responsabilidade do irmão Micael Jonathas e as
escalas de louvores do culto com a irmã Márcia Luz.
O Coral retornará suas atividades em fevereiro.

Placa
Centenária
Solicitamos aos amados irmãos que hoje à noite
cheguem com 10 minutos de antecedência, pois
excepcionalmente às 19h faremos a Inauguração da
Placa Centenária de nossa PIBV, momento especial
que todos devem participar.

NOSSO PESAR
Juntamos-nos à família da irmã Elisângela
Soares neste momento de pesar pelo falecimento
de seu genitor Sr. José Soares da Silva (69 anos)
ocorrido na última quarta-feira (02).
‘‘O Senhor deu o Senhor o tomou, bendito seja o
nome do Senhor’’. Jo 1.21

Camisa do Centenário
Ainda dispomos que alguns
exemplares da Camisa Ocial
do Centenário nos tamanhos
PP, P,M,G,GG,XG. Valor R$
25,00. Adquira a sua na secretaria
da igreja!

Feliz Aniversário!
Terça - Dia 08
José Pedro da Silva Filho....................9 8700-5485
Sueli Isídio da Silva.............................9 9989-8380
Lucélia Lourenço da Silva Nasctº.......9 9285-1618
Quarta - Dia 09
Iscalete Ferreira Alves........................9 9825-1495
Maria José Félix de Oliveira Falcão..9 8614-2777
Quinta - Dia 10
Maria das Graças Costa da Silva.......9 8763-4183
Sexta - Dia 11
Janathan Bruno Correia da Silva........9 9223-8653
Sábado - Dia 12
Joyce Constância F. de Carvalho........9 9292-8401

Parabenize seu irmão(ã)!

Bodas

Parabenizamos os casais que esta semana estão
completando suas Bodas, são eles:
Sexta-feira (11) - Zezinho e Sheylla completarão
suas Bodas de Seda (12 anos de matrimônio);
Sábado (12) - Luciano e Cristiana completarão
suas Bodas de Rosa (17 anos de união);
Marlon e Thássia completarão suas Bodas de
Seda(12 anos de matrimônio).
‘‘Que Deus continue derramando chuvas de bênçãos
sobre estas famílias e seus lares!’’

Candidatos ao Batismos
Hoje pela manhã realizaremos a prossão de
fé dos irmãos que irão se batizar no próximo à
noite (13) e neste mesmo culto participarão da
celebração da Santa Ceia do Senhor.

CULTO DOMÉSTICO

Já está disponível para os irmãos(ãs)
que desejarem o MANACIAL 2019,
procurem a secretaria e solicitem à irmã
Marta. R$ 15,00.

Oferta de Gratidão ao Senhor
Todos quantos não tiveram a oportunidade de entregar
sua OFERTA DE AMOR E GRATIDÃO na noite de ano,
poderão fazê-lo até o último domingo deste mês.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA
PRIMEIRA IGREJA BATISTA

Conferência Evangelística Próximo Domingo
DOMINGO: MANHÃ - CULTO CELEBRATIVO

DOMINGO: MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Jonas Francisco

Dir. Aristeu Vicente
Mens. Pr.Antonio Sérgio
NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO
Dir. Magno Alves
Mens. Pr.Antonio Sérgio

Mens. Pr.Ozéas Santos

NOITE - CULTO CELEBRATIVO

Dir. Israel Ferreira
PIANO: Benilda Luz

Mens. Pr.Antonio Sérgio
REGENTE: Miriam Jair

PIANO: Micael

Noite: Milay / Nicelle / Tatiana
Dc.Adair Nelo / Dc.Joselias Melo

OFERTÓRIO: Dsa.Maria Lopes / Dsa.Aguilazil Santos
Dc.Antonio Manoel / Dc.José Vicente
PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Pedro / Dc.Chalega
RECEPCIONISTAS: Mariângela / Rocha e Zezé
PRÓXIMO DOMINGO DIA 13

RETORNO DAS ATIVIDADES DESSES SETORES

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Isaque / Dc.Carlos
RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis
DEPARTAMENTO INFANTIL: Aline / Ivaneide
Crescendo - 3 e 4 anos Caminhando - 5 e 6 anos Vivendo - 7 a 11 anos CULTO INFANTIL: Auxiliares: Sara/Mateus/Mariana/Pedro

DEPARTAMENTO INFANTIL
CULTO INFANTIL / INFANTO JUVENIL

Mens. Júlia Rocha
INFANTO JUVENIL:

HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas
SESSÃO REGULAR - Dir. Aristeu Vicente

Roteiro da Semana
TERÇA-FEIRA
Mulheres Cristãs em Ação
Retorno das atividades dia 15
Sociedade de Homens
QUARTA-FEIRA
CULTO DE ORAÇÃO
Dir.Telma Mens. Pr.Antonio Sérgio
Louvor. Dc.José Vicente
SÁBADO
Coral em recesso
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Uma Igreja Centenária servindo ao Deus Eterno
CARTA À FAMÍLIA DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA
EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

REGENTE: Dsa.Maria da Luz

OFERTÓRIO: Dsa.Helena Chaves / Dsa.Maria Emília

Noite: Grupo Águios / Coral

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

Pastor Titular: Antonio Sérgio de Araújo Costa - Th.D (77)-9135-8426 / (81)-8175-1814 (prasergiocosta@yahoo.com.br)
Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (79) 9 8807-8880 / (79) 3259-4770

LOUVOR: Manhã: Ivânia / Helena Maria

LOUVOR: Manhã: Benilda e Philippi / Marta Santos

Culto Matutino
De 06h as 07h

SEGUNDA ►
TERÇA ►
QUARTA ►
QUINTA ►
SEXTA ►

Carlinda / Carlos Marques
Telma / Pr.Luis
Ivânia / Dc.Benício
Antonio Sabino / Dc.Adair
Maeli / Pr.Sérgio

DOMINGO:
Culto Doutrinário - 08h30h às 09h50 EBD - 10h00 às 11:00h.
JUVENTUDE EM ADORAÇÃO - 18:00h às 18:50h.
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
SÁBADO: MENSAGEIRAS DO REI - 13h30 às 15h.
EMBAIXADORES DO REI - 13h30 às 15h.

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

Amadas ovelhas, graça e paz abundantes!
“Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne
abundantes as ações de graças por meio de muitos, para glória de Deus” (2 Co 4.15).

E

m 2018 vivemos o Ano do Conhecimento e da Perseverança. Sabemos que não foi fácil, tivemos
muitos desaos e podemos fazer uma avaliação do que foi 2018, pois este é o tempo de lembrar,
celebrar e esquecer algumas coisas. Cremos que a semeadura foi abundante em todas as áreas da
igreja, o que nos leva a crer que, de fato, perseveramos. Somos gratos pelo que recebemos, mas
desaados a conar que o Pai Celestial tem sempre mais para os Seus lhos. Vamos celebrar tudo
quanto realizamos e que trouxe edicação e salvação, bem como as nossas vitórias pessoais. Vamos
encher o coração de fé e crer que 2019 será o ano de novas conquistas, retomar aquilo que o inimigo
levou. Vamos viver o ANO DO ACOLHIMENTO E DA MULTIPLICAÇÃO, que marcará nossa história
como Igreja, e experimentaremos tempos de refrigério pela manifestação da graça e da presença do
Senhor.
Chamarmos este ano de Acolhimento e da Multiplicação é mais do que utilizarmos um título. É um
chamado a cada ovelha da PIB Vitória para uma caminhada cada vez mais próxima de Deus e
desaadora em total compromisso com Ele e Sua Igreja. Por isso, se você ainda não está envolvido com
os ministérios da igreja, faça o propósito de participar de um em 2019, pois do Senhor o irmão recebeu
talentos e dons para servir a Sua Igreja. Assim, SE você não conseguiu levar ninguém a Jesus Cristo, ore,
peça ao Senhor sabedoria e intrepidez para fazê-Lo conhecido. Cremos que a Igreja quando acolhedora,
se multiplica naturalmente (At. 2.42-47). Portanto, creia na multiplicação em todas as áreas da sua
vida, da alegria de servir ao Senhor, da participação nos cultos e da delidade na entrega regular dos
dízimos e das ofertas. O ano de 2019 nos desaa a um novo estilo de vida. Queremos em 2019 contemplar
e desfrutar de tudo o que Deus já ordenou para nós e para a nossa igreja. E, assim, já iniciaremos com
uma marcante celebração de louvor e gratidão a Deus pela passagem dos 101 anos da nossa amada PIB
Vitória; e, na semana seguinte com a realização de batismos e da Ceia do Senhor. Que benção!
No Ano do Acolhimento e da Multiplicação, estejamos comprometidos com uma vida de oração,
santidade, zelo, obediência e rendição incondicional ao Senhor Jesus Cristo. Cremos que este ano será
marcante para cada membro da PIB Vitória. E sabemos que o nosso Cristo olha por nós, porque Ele orou
por nós em João 17.15, assim: “Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal”. E em João
17.9, o clamor do nosso Salvador foi: “É por eles que Eu rogo; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que
me deste, porque são Teus”. Aleluia! Destarte, amados, o ano de 2019 será o do Acolhimento e da
Multiplicação, porque juntos buscaremos a glória de Deus (Jo 15.8; Fp 1.11), o amor de Cristo (2Co 5.1415), as misericórdias de Deus (Rm 12.1-2) e as disciplinas que visam a santidade (Hb 12.10) e a
proclamação do evangelho da graça de Deus (Jo 3.16). Desse modo, em termos de acolhimento e
multiplicação nos guiaremos pela tríade: FÉ, AMOR E ESPERANÇA (1 Ts 1.1-10; Gl 1.27 b).
Sabemos que como termina é que conta. O ano de 2018, do Conhecimento e da Perseverança, terminou.
Entre em 2019 vivendo um dia de cada vez, de uma forma que alegre o Pai Celestial. Escolha fazer de
2019 o melhor ano da sua vida na dependência do Senhor Jesus. Nosso Pai quer que assim seja! Deus
abençoe rica e abundantemente!
Pr. Antonio Sérgio de A. Costa
(*) Inspirada em carta similar escrita por um colega de ministério a iba/mg.

