PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA
Praça Diogo de Braga, 195 - Vitória de Santo Antão - PE
Bairro: Matriz - CEP:55602-065 Tele-Fax: 3523-1023

Próximo Domingo - Dia dos Pais

Hoje •PELA MANHÃ- CULTO DOUTRINÁRIO

•PELA MANHÃ- CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Carlos Eduardo

Dir. Adriano Diêgo

Mensagem. Pr.Samuel Júnior

Mensagem. Dc.Adair Nelo

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Letícia Soares Mensagem. Dc.Adair Nelo

Dir. Klismann Rafael Mensagem. Sem.Carlos Marques

Piano: Benilda Regente: Márcia Luz

Piano: Benilda Regente: Samuel Neto

LOUVOR: Manhã: TRIO: Ariana , Ester, Pietra / Larissa Lins

LOUVOR: Manhã: Willisson / Letícia Soares
Noite: Trio Masculino / Vivian Alves

Noite: Fabrício / Ythallo / Jefferson

•OFERTÓRIO: Dc.Severino Chalega / Dc.Joselias Melo

•OFERTÓRIO: Dc.Pedro Lira / Dc.Severino Milton

Dsa.José Vicente / Dc.Benício da Luz

Dsa.Isaque Pereira / Dc.Antonio Manoel
•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Carlos / Dc.Chalega

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

RECEPCIONISTAS: Gedísia / Mariângela

RECEPCIONISTAS: Marta A. / Carminha

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

Manhã: Bruna /Amina Noite: Eduarda / Lúcia / Karollayne

Manhã: Débora / Carolina Noite: Lilian / Tamires

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
Cláudia Rocha / Mariana / Alice R. / Julia R.

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
Mikaela / Eduarda / Ivânia

HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas
VISITA AO IFEPE -

Dir.Severino Batista Mens. Dc.Vicente

Roteiro da Semana

Culto Matutino
De 06h as 07h

SEDE
TERÇA-FEIRA -À NOITE
Mulheres Cristãs em Ação
3ª IDADE – Irmã Irandi

Sociedade de Homens Batistas
CULTO NA CASA DE IRMÃ ISAURA
Dir.Severino Batista Mens. Dc.Vicente

QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO
=>Dir. Leandro Nunes

Mens. Pr.Luis Severino

Louvor: Caio Túlio

SÁBADO
ENSAIOS E REUNIÕES
EMBAIXADORES DO REI ÀS 15h

SEGUNDA ►
TERÇA ►
QUARTA ►
QUINTA ►
SEXTA ►

M a r i a J o s é / P r. L u i s
P e n h a / P r. Va rd e l l i
Sebastiana Ramos / Dc.Benício
Helena Maria / Dc.Adair
Irandi / Sem.Carlos

Horário dos Cultos
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

www.pibvpe.org

face: Primeira Igreja Batista de Vitória - PE

Pastor Titular: Antonio Sérgio de Araújo Costa (prasergiocosta@yahoo.com.br)
Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (81) 98780-3875

Informativo Semanal - Ano XXXVII - Nº 45 - 07 de Agosto de 2016

Fazendo Discípulos e Edificando Vidas em Cristo

Jovens, sois fortes e mais que
vencedores!
“... Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai... Eu vos
escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno” (1 João 2:13-14).
A nossa juventude estará durante o mês de agosto na liderança das atividades da igreja e, como sempre
temos certeza será uma enorme benção. O texto acima explica as razões pelas quais os nossos jovens são
mais que vencedores. A fortaleza que o apóstolo percebe na juventude não está vinculada ao aspecto
físico, mas, sobretudo, ao espiritual. Isto é O que os torna tão fortes e importantes para si mesmos, a igreja
e o reino de Deus! (1 João 2:13-14). Os jovens são fortes e mais que vencedores por serem salvos pela
graça de Deus. Logo o reino de Deus, ou seja, as prioridades do reino e da igreja de Deus são as suas
prioridades. Assim, contamos com a sua atuação na seara do Senhor.
Amados jovens, os três grandes pensadores abaixo nos ajudam a entender algumas coisas sobre o sentido
da vida em termos de presente e futuro, bem como algo das complexas relações entre gerações tão
diferentes. Vejamos:
‘‘Vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo; vista pelos velhos, um passado muito
breve."Fonte - Aforismos sobre a Sabedoria da Vida Autor – (Schopenhauer , Arthur).
‘‘O que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a
diligência, a justiça, a educação. São estas as virtudes que devem formar o seu carácter." (Sócrates)
‘‘Assim como gosto do jovem que tem dentro de si algo do velho, gosto do velho que tem dentro de
si algo do jovem: quem segue essa norma poderá ser velho no corpo, mas na alma não o será jamais."
(Fonte - De Senectute).
Assim, nota-se que, para estes pensadores o equilíbrio entre os pontos extremos da vida – presente e
futuro; juventude e velhice; maturidade e imaturidade; valores construtivos e destrutivos -, é de
fundamental importância. Neste sentido, concordamos com os mesmos. Contudo, em termos cristãos
vamos mais adiante, pois sabemos que o equilíbrio pleno da vida reside em Deus.
E, assim, podemos responder com segurança a pergunta: O que torna os jovens cristãos tão fortes,
vencedores e importantes para si mesmos, a igreja e o reino de Deus (1 João 2:13-14)?
De acordo com o apóstolo João é o fato de estarem vinculados pela fé a Jesus Cristo, o salvador e Senhor,
pois diz: “… jovens, sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno.” Ora, a palavra de Deus é
o Senhor Jesus vivendo em nossas vidas! É disso que decorre a vitalidade e o poder para vencer o maligno,
bem como para realizarmos grandes coisas para o nosso Deus. Que benção!
Amados irmãos, oremos e apoiemos a nossa JUVENTUDE, participando de todas as atividades que
realizarão na igreja do Senhor para a maior glória de Deus! Amem.
Afetuosamente, Antonio Sérgio,
seu Pastor!

AGOSTO - MÊS DA JUVENTUDE
Manhã - Culto Doutrinário

Noite - Culto Evangelístico

Chamada a Adoração.............................Instrumental
Oração de Invocação............................Pr.Samuel Jr.
Louvor Congregacional..........................Hino 80 HCC

Prelúdio............................................................Piano
Oração de invocação
Chamada a adoração...................Equipe de Louvor
Louvor Congregacional........................Hino 496 HCC

Louvor....................................................Larissa Lins
Leit. Bíblica............................................Isaias 6:1-8
Dir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor
assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do
seu manto enchiam o templo.
Cong. Ao seu redor havia serafins; cada um tinha seis
asas; com duas cobria o rosto, e com duas cobria os
pés e com duas voava.
Dir. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos; a terra toda está
cheia da sua glória.
Cong. E as bases dos limiares moveram-se à voz do
que clamava, e a casa se enchia de fumaça.
Então disse eu: Ai de mim! pois estou perdido; porque
sou homem de lábios impuros, e habito no meio dum
povo de impuros lábios; e os meus olhos viram o rei, o
Senhor dos exércitos!
Dir. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na
mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz;
e com a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que isto
tocou os teus lábios; e a tua iniqüidade foi tirada, e
perdoado o teu pecado.
Todos. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A
quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu:
Eis-me aqui, envia-me a mim.
Oração de Intercessão
Louvor......................................Ariana , Ester, Pietra
§MENSAGEM...................................Pr.Samuel Jr.
‘‘Santidade, Compaixão e Soberania de Deus’’

Momento de Consagração.....................Hino 304 CC
‘‘Vaso de Bênção’’
Bençãos Araônica e Apostólica
§Abertura da Escola Bíblica
Poslúdio............................................................Piano

Louvor .........................................................Fabrício
Leit. Bíblica..........................................Isaias 61:1-6
Dir. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas
aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de
coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a
abertura de prisão aos presos;
Cong. a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia
da vingança do nosso Deus; a consolar todos os
tristes; a ordenar acerca dos que choram em Sião que
se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de
gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de
espírito angustiado; a fim de que se chamem árvores
de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja
glorificado.
Dir. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as
desolações de outrora, e restaurarão as cidades
assoladas, as desolações de muitas gerações.
Cong. E haverá estrangeiros, que apascentarão os
vossos rebanhos; e estranhos serão os vossos
lavradores e os vossos vinheiros.
Todos. Mas vós sereis chamados sacerdotes do
Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus;
comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos
gloriareis.
Louvor ........................................................Jefferson
Oração de Intercessão
Dízimos e ofertas............................Equipe de Louvor
Louvor ..........................................................Ythallo
§Mensagem......................................Dc.Adair Nelo
‘‘O nosso Deus é um Deus que salva; ele é o
Soberano Senhor’’
Bênção Araônica e Apostólica
Poslúdio.................................................Instrumental

MEDITE!

‘‘Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e
cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento.’’Ecl.12:1
‘‘Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que
preservas a minha vida.’’ Sl. 119:93

Informativos
Calendário de Agosto
Dia 7

Dia 8
Dia 10
Dia 14
Dia 20
Dia 27
Dia 28

=> Abertura do Mês da Juventude;
=> 1ª Reunião dos coordenadores na
Igreja;
=> Reunião dos Gideões na PIBV;
=> Dia dos Pais;
=> Dia do Diácono;
=> Culto de entrega das fichas;
=> Debate Jovem - Ciência e Fé com Pr.
Antônio Sergio;
=> Culto Administrativo (manhã);
=> Culto da Família e celebração da Santa
Ceia do Senhor com Pr.Antonio Sérgio.

Ceia e Assembleia

A celebração da Santa Ceia do Senhor e a
assembleia administrativa com a receita de julho
serão realizadas no 4º domingo deste mês com
a presença do Pr. Antonio Sérgio.

Congratulações
Amados irmãos,
Congratulamo-nos com a posse do Pr. Antonio
Sérgio de Araújo Costa ocorrido no sábado, dia 30
de julho.
Que Deus continue abençoando o testemunho
dessa Igreja na cidade de Vitória de Santo Antão e
adjacências.
Estimamos um ministério muito abençoado
nessa cidade desafiadora.
Parafraseando Isaías 61.9, “e todos quantos
os virem os reconhecerão como Igreja bendita
do Senhor”.
No amor e senhorio de Jesus Cristo, que nos
amou primeiro,
Pr. Olney Basílio Silveira Lopes &
Carmem Lúcia Martins Lopes

XXIV ECC
Atenção coordenadores do XXIV Encontro de
Casais com Cristo, não esqueçam a nossa 1ª
reunião hoje às 14 horas.

Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 7
Ilca Maria de Freitas Oliveira
SEGUNDA - Dia 08
Marli Andrade Reis..........................................3523-1664
QUARTA - Dia 10
José Pedro de Lira Júnior...........................9 8783-2853
Yane Caroline S.Pessoa de Melo
QUINTA - Dia 11
Geymisson Erick Torres dos Santos..........9 9452-1604
SEXTA - Dia 12
Dilermando de Almeida Tavares.................9 8814-0323
SÁBADO - Dia 13
Dsa.Helena Albuquerque C. Vieira.............9 9217-6139
Vivian Vieira Alves........................................9 8133-5449
Thales Alves Barbosa
Laura Montenegro Vieira

Parabenize seu irmão(a)!

NOTA
Pr.Ozéas, imrã Genilda, filhos, noras, genro, netos e
demais parentes, agradecem sensibilizados as tocantes
homenagens que lhes foram prestadas antes, durante e
depois do memorável culto de ação ocorrido dia 29
passado. Essa menção de reconhecimento estende-se à
amada PIB de Vitória, às familias que o receberam em
suas casas, às igrejas filhas, às autoridades de nossa
cidade, ao nosso Instituto Histórico e aos demais
segmentos da sociedade. O pastor agradece também o
indispensável apoio de todas as lideranças e à
membresia dessa querida igreja durante esses 36 anos
de comunhão e interação nesse brilhante período em
dois tempos do seu ministério pastoral. São 48 anos:
1967 a 1979 na IB do Alecrim em Natal, 1970 a 1985 na
PIB de Vitória, 1985 a 1995 na 2ª IB de Aracaju, 1995 a
2016 na PIB de Vitória.
Pr.Ozéas viajou ontem dia 6 e deverá estar
participando como emérito e preletor do XXIV
Encontro de Casais com Cristo nos dias 14 a 16 de
outubro.
Novo endereço: Parque Residencial Vivendas de
Aracaju. Avenida Franco, nº 2000 - Quadra I casa
11. Bairro Siqueira Campos / Aracaju-SE.

