Noite - Culto Evangelístico
Prelúdio..................................................................Piano
Chamada a Adoração.....................Equipe de Louvor
Oração Invocatória
Louvor Congregacional.......................... Hino 411 CC
Louvor...........................Dcs.Benício e Maria da Luz
§Leitura Bíblica........................................Salmos 100
TODOS. Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as
terras.
Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele

Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 07
Valquíria Dutra da Silva Alves.............9 8730-7300
Maria Eduarda dos S. Nascimento.......9 8437-9773
Dsa.Maria Emília dos Santos..............9 8715-8864
Segunda - Dia 8
Cleonice Adelino dos Santos..................3523-9546
Terça - Dia 9
Evanilma Dutra S. de Lira Silva...........9 9524-5478
Quarta - Dia 10
Severina Maria dos Santos....................3526-2027
Maria Josefa da Luz
Israel Ferreira Barbosa.....................9 8402-6651
Quinta - dia 11
Valdir José de Santana.......................9 7104-3912

Informativos
Oremos pelo Brasil neste momento crucial de sua história.
VOTEMOS! O voto é a forma livre e democrática por meio do qual
a democracia é fortalecida para cumprir seu papel paciﬁcador e
uniﬁcador da Nação.

PARABENIZE SEU IRMÃO (Ã)!

com canto.
Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não
nós a nós mesmos; somos povo seu e ovelhas do seu
pasto.
Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus
átrios com louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome.
Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia;

Val

R$ 90,00 (a vista)
R$ 100,00 (cartão em até 3x)

e a sua verdade dura de geração em geração.

Orai sem cessar!

Oração de Intercessão

Consagração de Dízimos e Ofertas.......H. 301 CC
‘‘Crer e Observar’’
§Mensagem................................. Dc. Benício da Luz

As inscrições encerram-se no próximo Domingo!
Reserve já a sua vaga!

ESTUDO DA PRÓXIMA QUARTA

Bênção Araônica e Apostólica
Poslúdio................................................................Piano
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!

=> Oremos pelo nosso país, para que o Senhor escute o
nosso clamor e nos dê governantes que temam a Deus
acima de tudo;
=> Oremos pelos enfermos e cirurgiados entre eles a
adolescente Nívia Kelly (lha de Elisabete e
Arivonaldo) que se encontra na UTI do Hospital Otávio
de Freitas;
=>Oremos pela eleição da nova diretoria da PIB que
trabalhará no biênio 2019-2020;
=> Oremos pela saúde de nossa querida irmã Genilda e
Pr.Ozéas.

Bodas

Parabenizamos o casal Pedro e Rosimery que na
última sexta-feira(5) comemoraram suas Bodas de
Louça (22 anos de matrimônio).
‘‘Que Deus seja sempre o alicerce de sua casa e sua família!’’

Evangelismo
Na próxima sexta-feira (12) em comemoração ao
Dia das Crianças, será realizada uma tarde de
evangelismo no bairro de Natuba. A juventude de
nossa igreja estará participando em apoio a irmã
Marta Albuquerque e sua família que têm sido um
canal de bênção naquela comunidade. Saíremos às 13h
aqui de frente à igreja. Contamos com a participação
de todos nessa tarde de evangelismo.

CALENDÁRIO
DE OUTUBRO
Dia 12
Dia 13
Dia 14
Dia 15
Dia 18
Dia 21

=> Dia das Crianças
=> Dia do Fisioterapeuta
=> Jovens - Evangelismo em Natuba
=>Conselho Fiscal e Conselho Administrativo
=>Dia do Professor
=>Dia do Médico
=>Assembléia Geral Ordinária;
=> Culto Cerimonial da Santa Ceia - À NOITE.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA
PRIMEIRA IGREJA BATISTA

Hoje

Próximo Domingo

MANHÃ - NÃO HAVERÁ CULTO DEVIDO AS ELEIÇÕES,

MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO

POIS EM NOSSO EDIFÍCIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

Dir. Ester Luz

FUCIONARÃO SESSÕES ELEITORAIS.

NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO

NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Leandro Nunes

Dir. Magno Roberto

PIANO: Benilda Luz

PIANO: Benilda Luz

Mens. Dc. Benício
REGENTE: Joel Saraiva

LOUVOR: Noite: Dcs.Benício e Maria da Luz
OFERTÓRIO: Dc. Joselias / Dc. José Vicente
Dsa. Aguilazil / Dsa. Solange
PLANTÃO NO TÉRREO: Dc. Carlos Cunha / Dc. Chalega
RECEPCIONISTAS: Carminha / Isaque e Ana

Mens. Pr.Antonio Sérgio
Mens. Pr.Antonio Sérgio
REGENTE: Luzinete

LOUVOR: Manhã: Caio e Pedro Efraim / Ivânia
Noite: Grupo Águios / Cristiana e Marta
OFERTÓRIO: Dsa.Elieser Félix / Dsa.Maria Emília
Dc.Antonio Manoel / Dc.Carlos
PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Isaque / Dc. Joselias
RECEPCIONISTAS: Mariângela / Gedísia
BERÇÁRIO: Vice- Coord. Edijanete (0 a 2 anos)

BERÇÁRIO: Vice- Coord. Edijanete (0 a 2 anos)

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma

Crescendo - 3 e 4 anos - Evanilma / Helyda

Crescendo - 3 e 4 anos - Evanilma / Helyda

Caminhando - 5 e 6 anos - Ivanete Ferreira

Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro Evangelista

Vivendo - 7 a 11 anos - Ivaneide

Vivendo - 7 a 11 anos - Ivaneide

CULTO INFANTIL: Auxiliares: Júlia Mateus / Raíssa

CULTO INFANTIL: Não haverá

Auxiliares Mirins: Pedro / Mariana Mens. Cláudia

INFANTO JUVENIL: Não haverá

INFANTO JUVENIL: Milka e Mônica

HOJE À TARDE

IMPORTANTE! Amados(as), graça e paz! Informamos aos irmãos que ainda não entregaram seus dízimos e
ofertas, como também a oferta da Campanha Eu Amo Minha Igreja, podem entregar à secretária Marta
durante esta semana na secretaria da igreja.
Atenciosamente, a Tesouraria

Roteiro da Semana
TERÇA-FEIRA - À NOITE
Mulheres Cristãs em Missão
AÇÃO SOCIAL - Dsa.Maria da Luz
Mens. Missionária Salomita

Culto Matutino
De 06h as 07h

SEGUNDA ►
TERÇA ►
QUARTA ►
QUINTA ►
SEXTA ►

Ivânia / Dc.Benício
Dsa.Maria da Luz / Carlos Marques
Irandi / Pr.Luis
Maria Francisca / Pr.Sérgio
FERIADO

Sociedade de Homens Batistas
Ação de Graças na casa do Dc. Antonio Manoel
Dir. Josildo Marques Mens. Dc.Benício
QUARTA-FEIRA
CULTO DE ORAÇÃO
DÍZIMO E OFERTAS - QUAL A DIFERENÇA?

Dir. Socorro Evangelista Mens. Pr.Antonio Sérgio
Louvor. Benilda Luz
SÁBADO
ANIVERSÁRIO DA SMHB - LIDIA QUEIROZ

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 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

Informativo Semanal - Ano XLII - Nº 51- 07 de OUTUBRO de 2018

Uma Igreja Centenária servindo ao Deus Eterno
ÉTICA CRISTÃ E POLÍTICA:
UMA REFLEXÃO SOBRE O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA - I
Aproximam-se as eleições. Em milhares de municípios, milhões de brasileiros escolherão na área do Poder
Executivo e no Legislativo, o Presidente da República, os Deputados Estaduais e Federais e os Senadores, que em
seu nome e benefício, elaboram leis justas e eﬁcazes e governam em tese, para o bem comum, o Estado Brasileiro.
Contudo, antes de tratarmos das implicações da ética cristã para a atividade política, é necessário que diferenciemos
o sentido dos termos: “ética” e “política”. Ethos signiﬁca “estilo de vida, conduta, costume ou prática”, segundo o
Novo Testamento (Lc 1.9; 2.42; Jo 19.40; At 6.14; 28.17; Hb 10.25). Deﬁnindo Ética: É o estudo da moralidade (do
Latim: “moralitos”, que signiﬁca “a qualidade do que é moral”, “caráter”), e não o estudo de costumes. Por isso, ela
procura a verdade e o bem através do Supremo Bem que é Deus e de Sua vontade revelada aos homens nas
Escrituras Sagradas (cf., Reiﬂer, H.N., in: A Ética dos Dez Mandamentos. 1992:16-17).
Segundo a clássica deﬁnição do ﬁlósofo grego Aristóteles, (328 a. C), “política é a ciência, arte, técnica e estratégia
de administrar para o bem comum; mas decisivo do que o bem individual”. ‘Política’, para Umberto Padovani, em
sua obra clássica “História da Filosoﬁa” (2000:133), deﬁne-se como: “a política aristotélica é essencialmente unida
a moral, porque o ﬁm último do Estado é a virtude (que ele distingue em éticas que constituem propriamente o
objeto moral, e as dianoéticas, que a transcendem. As virtudes intelectuais, teoréticas, contemplativas, são
superiores às virtudes éticas, práticas, ativas), isto é, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios
necessários para isso”. Destarte, o Estado é um organismo moral, condição e complemento da atividade moral
individual, e fundamento primeiro da suprema atividade contemplativa. Desse modo, ‘ética’ é a doutrina moral
individual, a política é a doutrina moral social. Portanto, o entendimento dos princípios éticos que devem reger a
conduta individual e do Estado no exercício da cidadania é de fundamental importância, sobretudo nestes dias que
antecedem as eleições. Posto isto, ﬁca claro que a ética cristã-política procura fazer a vontade de Deus na sociedade
para o bem comum. O exercício da completa cidadania – terrestre e celestial -, pelos cristãos é um privilégio, mas,
também, um dever intransferível diante de Deus e dos homens, pois o cristão, segundo Jesus, dever ser ‘luz’ e ‘sal’
da terra. (Sermão da Montanha)
No mês de Outubro do ano em curso, junto aos demais brasileiros, os cristãos exercerão o direito e o dever de
transcendental importância político-social: Votar! Um direito indispensável e intransferível que deve ser exercido
de forma consciente para que os mecanismos de gestão social - as entidades políticas -, sejam aprimoradas para o
bem estar social das pessoas, das famílias e, assim, da sociedade como um todo. Tal dever precisa ancorar-se sob a
ﬁrme convicção de que todos devemos buscar o bem comum. Assim, dos que postulam cargos políticos, a doutrina
Cristã exige as seguintes posturas – (Jornal A TARDE; 28.07.96).
=> Ver na política não uma ambição do poder pelo poder num jogo de interesses pessoais, familiares ou
corporativos;
=> Estar profundamente comprometido com a cidadania, o povo, principalmente os necessitados, explorados e
marginalizados;
=> Fazer aliança ou parceria, não com detentores costumeiros do poder, mas com quem serve ao povo:
Universidades, Igrejas, uniões e organizações de classe capazes de procurar o bem comum;
Algumas qualidades indispensáveis aos que postulam cargos políticos:

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.

=>Antes de tudo a decência, a lisura, a honestidade que constituem o exato contrário da corrupção ativa ou passiva;
=> Competência, conhecimento profundo das formas, métodos e práticas políticas, sem o qual de nada adianta a
decência;
=> Experiência administrativa ou legislativa;
=> Coerência entre o ser humano e o homem político; vida pessoal e democrática e o exercício do poder;
=> E, por último, a eﬁciência, ou seja, habilidade e capacidade de realizar de forma correta um projeto político para
o bem comum.
Essa percepção da realidade política como sendo de natureza absolutamente ética, pois somente assim pode
alcançar o seu ﬁm maior é fundamental. Nada mais salutar do que jamais votar em quem não corresponde com seus
atos na vida privada, a ética que se requer dos homens públicos. Dessa forma, é salutar não votarmos em candidatos
ao parlamento, especialmente, nos que respondem a processos por razões de ordem ética e outras que vinculam a
sua imagem e atividade a ilicitude. É tempo de passar o Brasil a limpo e, assim, não votar nestes indivíduos já é um
bom começo.
Pr. Antonio Sérgio de Araújo Costa *

