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

Hoje

Próximo Domingo
•PELA MANHÃ- CULTO DOUTRINÁRIO

•PELA MANHÃ- CULTO DOUTRINÁRIO
Dir. Jardiene

Dir. Carlos Faustino Estudo. Jonas Francisco

Mensagem. Pr.Ozéas Santos

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

•NOITE: CULTO DA FAMÍLIA

Dir. Sem.Carlos Mensagem. Pr.Vardelli

Dir. Zezinho Mensagem. Pr.Fabiano Bezerra

Piano: Benilda Regente: Dsa.Maria da Luz

Piano: Benilda Regente: Miriam Jair

LOUVORES: Manhã:Helena Maria / Onofre

LOUVORES: Manhã: Família Magno Alves
Noite: Ana Vital / Fabrício / Família Nascimento

Noite: Maria da Luz e Benício / Manoel Alves

•OFERTÓRIO: Dsa.Solange Ferreira / Dsa.Elieser Felix

•OFERTÓRIO: Dc.Carlos Cunha / Dc.Severino Chalega

Dsa.Maria da Luz / Dsa.Maria Lopes

Dc.José Vicente / Dc.Joselias Melo
•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Pedro / Dc.Antonio Manoel

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

RECEPCIONISTAS: Marta Albuquerque / Isaque e Ana

RECEPCIONISTAS: Jedísia / Carminha
BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra
Manhã: Lúcia / Maria Carolina

Manhã: Ana Vital / Evellyn

Noite: Lilian / Stephanny / Mariana / Tamires

Noite: Lurdinha / Suélen / Grazzi / Ivânia

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 R./ Alice R./ Júlia 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

HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas
LIVRE

Roteiro da Semana

Culto Matutino
De 06h as 07h

SEDE
TERÇA-FEIRA -À NOITE Mulheres Cristãs em Ação
3ª IDADE – Dir. Irandi
Sociedade de Homens Batistas
CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS NA CASA DO
IRMÃO GERALDINO
Dir.Antonio Marmo Mens. Samuel

QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO
Dir. Danilo André

Mens. Pr.Ozéas

Louvor: Dsa.Solange Ferreira
SEXTA-FEIRA SÁBADO - ENSAIOS E REUNIÕES
Culto de Avaliação do XVI EJC

SEGUNDA ►
TERÇA ►
QUARTA ►
QUINTA ►
SEXTA ►

S a l o m é / p r. L u i s
P e n h a / p r. Va rd e l l i
Maria Francisca / Sem.Carlos
Maria da Luz / Sem.Adair
D c . B e n í c i o / P r. O z é a s

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: Ozéas Correia dos Santos - (81)9 8780-3875 (ozeascorreiadossantos@hotmail.com)
Líder de Apoio: (Juventude)Dc.Adair Nelo (81)9 8798-2501
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Fazendo Discípulos e Edificando Vidas em Cristo

Não Desista! Feliz Aniversário!
Escrevendo aos Gálatas, Paulo recomenda:
‘‘Não nos cansemos de fazer o bem, porque a
seu tempo ceifaremos, se não houvermos
desfalecido’’.(Gal.6:9)
Amados, quando os problemas parecem ser
maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los,
essa é a hora de cavarmos um pouco mais fundo.
O simples fato de existirem elementos que
ultrapassam nossa capacidade, não é razão
suficiente para desânimo. pelo contrário, quanto
maior for o fardo do desafio, maior também deve
ser o nosso esforço para superá-lo.
Amado irmão cave fundo e continue cavando,
vá em frente e continue em frente. Você está
fazendo progresso. A vitória é apenas uma questão
de tempo, quando você está dando o seu melhor.
Deus nosso Senhor deu-lhe dons e habilidades
especiais para enfrentar situações como essa que
você está enfrentando agora. Mas ele mesmo, por
Cristo, nos provou que está conosco no meio de
grandes tempestades e furiosos vendavais. Esteja,
portanto, aberto a empolgantes oportunidades de
confrontar os desafios que estão à sua frente.
Encare os problemas, planeje, organize-se, crie
valores. Faça deste mundo um lugar melhor
através de sua singular maneira de ser você
mesmo, e deixe o seu legado de fé e coragem para
outros. O que pode ser mais gratificante do que
isso? Lembre-se de que você não está sozinho.
Nosso Deus garantiu: ‘‘Não temas, pois eu sou
contigo; não te assombres, eu sou teu Deus. Eu
ti fortalecerei e te ajudarei; eu ti sustentarei
com a destra da minha justiça’’. (Is. 41:10)
Pr.Ozéas Santos

HOJE - Dia 10
Maria Letícia Vital da Silva Araújo......9 8835-3759
Jonathas Tiago de S. Albuquerque....9 9881-6388
SEGUNDA - Dia 11
Genilda Barros dos Santos.................9 8780-3875
Dsa.Solange Maria dos S. Ferreira....9 9680-7538
TERÇA - Dia 12
José Martins da Silva Filho.................9 8579-7127
Rosineide Maria de Oliveira................9 8646-9371
QUARTA - Dia 13
Josellito Francisco do Nascimento.....9 8796-4091
Geraldo Mariano de Araújo Filho.......9 9808-2225
QUINTA - Dia 14
Madison Luis Canêjo da Silva............9 8663-5093

Inversão

Para melhor adequação das atividades dos
nossos EJC e do ECC, decidimos fazer um ligeiro
remanejamento de datas. O culto da juventude que
se realiza no 3º domingo, este mês será realizado
no 4º domingo, e o culto da família subirá para o 3º
domingo. Isto por causa da implantação do ECC em
Carpina nos dias 22-24.

Festividades

Atenção irmãos, programem-se pois o culto de
celebração do aniversário de nosso querido
Pr.Ozéas será realizado na data real de seu
nascimento, dia 19 (terça-feira).

Diaconato
Na última 2ª feira o nosso corpo diaconal se
reuniu para tratar de assuntos referentes a seu
aniversário em maio e sobre a eleição de sua nova
diretoria agendada para outubro.

Bodas

Felicitamos o casal Josemir e Eudenice que na
próxima quinta-feira (14) estará completando suas
Bodas de Rosas (17 anos de matrimônio).

Manhã - Culto Doutrinário

Noite - Culto Evangelístico

Chamada a Adoração.............................Instrumental
Prece de Invocação.....................................Pr.Ozéas
¯Louvor Congregacional......................Hino 135 CC
‘‘Louvor’’
¯Louvor.........................................................Onofre
Leit. Bíblica......................................1ª Pedro 4:7-14
Dir. Mas já está próximo o fim de todas as coisas; portanto
sede sóbrios e vigiai em oração;
Cong. tendo antes de tudo ardente amor uns para com os
outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados;
Dir. sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem
murmuração;
servindo uns aos outros conforme o dom que cada um
recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de
Deus.
Cong. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de
Deus; se alguém ministra, ministre segundo a força que
Deus concede; para que em tudo Deus seja glorificado por
meio de Jesus Cristo, ma quem pertencem a glória e o
domínio para todo o sempre. Amém.
Dir. Amados, não estranheis a ardente provação que vem
sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha
vos acontecesse;
Todos. mas regozijai-vos por serdes participantes das
aflições de Cristo; para que também na revelação da sua
glória vos regozijeis e exulteis.
Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados
sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o
Espírito de Deus.
Oração de Intercessão
¯Louvor...............................................Helena Maria
Mensagem.....................................Pr.Ozéas Santos
‘‘Servindo como se fosse o fim’’
¯Momento de Consagração.................Hino 301 CC
‘‘Crer e Observar’’

Prelúdio...................................................Piano
¯Chamada a adoração.........Equipe de Louvor
Prece de invocação...........................Pr.Ozéas

Informativos

Calendário

¯Louvor Congregacional...............Hino 15 CC
‘‘Exultação’’
Louvor..................Dcs.Maria da Luz e Benício
§Leit. Bíblica..............Rom. 5:6 a 8; 12:10-15
Dir. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo
morreu a seu tempo pelos ímpios.
Porque dificilmente haverá quem morra por um
justo; pois poderá ser que pelo homem bondoso
alguém ouse morrer.
Cong. Mas Deus dá prova do seu amor para
conosco, em que, quando éramos ainda pecadores,
Cristo morreu por nós.
Dir. .Amai-vos cordialmente uns aos outros com
amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos
outros;
Cong. não sejais vagarosos no cuidado; sede
fervorosos no espírito, servindo ao Senhor;
alegrai-vos na esperança, sede pacientes na
tribulação, perseverai na oração;
Dir. acudi aos santos nas suas necessidades, exercei
a hospitalidade;
Todos. abençoai aos que vos perseguem; abençoai,
e não amaldiçoeis; alegrai-vos com os que se
alegram; chorai com os que choram.
Oração de Intercessão
¯Dízimos e ofertas......................Hino 300 CC
‘‘Tudo por Cristo’’
Louvor........................................Manoel Alves
§Mensagem......................Pr.Vardelli Ribeiro

Motivos de Oração
=> Por uma solução pacífica e duradora para a crise

Dia 16

=> Culto de avaliação do XVI EJC;

política de nossa amada pátria brasileira;

Dia 17

=> Assembleia geral ordinária da PIBV;

=> Pelo casal Dilson e Bete e suas famílias por

=> Reunião do Conselho Administrativo;

perderem seu primogênito;

=> Culto da Famíla com a participação do

=> Pelo EJC desde ante-ontem, e pelo ECC em

Encontro de Casais com Cristo;

Carpina nos dias 22 a 24 do corrente.

Dias 13-19 => 96ª Assembleia Anual da Convenção
Batista Brasileira em Santos - SP;
Dia 19

=> 75 anos do Pr.Ozéas Santos;
=> Culto de consagração do 1º Encontro
de Casais com Cristo da PIBV de Carpina;

Dias 22-24 => Realização do 1º ECC da PIB de
Carpina. (Implantado pela PIB de Vitoria);
Dia 24

=> Culto da Juventude com a participação
do EJC;

Dia 30

=> Reencontrão do XVI EJC

ECC Carpina
O culto de consagração do 1º Encontro de
Casais com Cristo da 1ª Igreja Batista de
Carpina será celebrado no próximo sábado às
19 horas no templo da referida igreja. O evento
terá início na 6ª feira dia 22 sob a égide do ECC
da Primeira Igreja Batista de Vitória.

Nosso Pesar
Aos 18 anos e 4 meses aprouve a Deus chamar

Diaconato

No domingo 1º de maio, dia do trabalhador,
nossa igreja estará celebrando os 46 anos da
nova fase de atividades do seu corpo diaconal. A
data exata dessa celebração é o dia 21 de abril,
data em que foram consagrados os primeiros
diáconos desse novo momento histórico dessa
valorosa instituição em nossa Igreja, em 1970.
Na época foram consagrados: Benício
Severino da Luz, Juvenal Pedro da Silva e
Samuel Cavalcante de Albuquerque.

Nova Igreja

Será no próximo domingo às 9 horas a 1ª Assembléia

Geral Extraordinária da Igreja Batista no CAIC, sob a
presidência do Pr.Ozéas, para a aprovação oficial dos
estatutos, votação do orçamento de 2016, transferência
de patrimônio, eleição do pastor efetivo e eleição da 1ª
diretoria.

Administrativo

Bênção Araônica e Apostólica

Guilherme lutava contra um tumor no cérebro, após

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

várias intervenções cirúrgicas e já lutando bastante

ATENÇÃO LÍDERES - Será no próximo
domingo às 14h30 a reunião do Conselho
Administrativo da Igreja. Programem-se porque
essa reunião é importantíssima, mesmo porque
será a penúltima desse ministério pastoral.

pela vida, foi vítima de um enfarte fuminante na última

ASSEMBLEIA

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

4ª feira. Aos pais, avós, tios, irmãozinhos: Heitor e

Junte-se a nós em louvor e adoração a nosso Deus e Pai, por meio de Jesus.

Laura, amigos e demais membros das famílias a

Levando em conta a justificada ausência do
Pr.Ozéas no próximo domingo pela manhã, a
assembleia geral ordinária da PIBV será
presidida pelo seu 1º vice-presidente Sem.José
Carlos Marques.

Bençãos Araônica e Apostólica

‘‘Paciência para ser paciente’’

§Abertura da Escola Bíblica
Poslúdio...........................................................Piano

Deus o ama e deseja salvá-lo através de Jesus seu Filho Amado.
Seja bem-vindo e volte sempre!

para o seu descanso o jovem Guilherme
Montenegro Vieira, primogênito do casal Dilson
Júnior e Elisabete Montenegro. Há 11 anos

expressão de pesar de todas as famílias da PIBV.

‘‘O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja
o nome do Senhor’’Jo 1:21

