PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA
PRIMEIRA IGREJA BATISTA

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

Próximo Domingo

Hoje
DOMINGO: MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO
Dir. Liliane Maciel Mens. Dc.Severino Chalega
NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO
Dir. Bruno Santini Mens. Jonas Francisco

DOMINGO: MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO
Dir. Gildeci Fraga Mens. Dc.Pedro Lira
NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO
Dir. Joanes Alves Mens. Dc.Adair Nelo

PIANO: Micael

PIANO: Benilda Luz

REGENTE: Miriam Jair

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 XLIII - Nº 19- 17 de FEVEREIRO de 2019

Uma Igreja Centenária servindo ao Deus Eterno

REGENTE: Miriam Jair

LOUVOR: Manhã: Ariana / Mariângela

LOUVOR: Manhã: Helena Maria / Ivânia

A CORAGEM NOSSA DE TODO DIA

Noite: G.Águios / Adonai e Família / Casais em Louvor

Noite: Jonas / Grupo Maranata
OFERTÓRIO: Dsa.Elieser Félix / Dsa.Maria Emília

OFERTÓRIO: Dsa.Helena Chaves / Dsa.Aguilazil Santos

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Chalega/ Dc.Adair

PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Joselias / Dc.Adair

RECEPCIONISTAS: Carminha / Mariângela
DEPARTAMENTO INFANTIL: Aline / Ivaneide
Brincando - 0 e 2 anos - Itaquatiara / Dena
Crescendo - 3 e 4 anos - Bruna
Caminhando - 5 e 6 anos - Ivanete
Aprendendo - 7 a 8 anos - Letícia
Vivendo - 9 a 11 anos - Sheila
À NOITE - BERÇÁRIO I - Duda e Sarah
BERÇÁRIO II - Valquíria e Jenniffer
CULTO INFANTIL: Auxiliares: Isaqure Jr./Diêgo/Raíssa/Vitória
Mens. Mika /
INFANTO JUVENIL: Nataly / Milze

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé
DEPARTAMENTO INFANTIL: Aline / Ivaneide
Brincando - 0 e 2 anos - Ana Vital e Isabelle
Crescendo - 3 e 4 anos - Benilda e Vivinha
Caminhando - 5 e 6 anos - Mônica
Aprendendo - 7 a 8 anos - Paula
Vivendo - 9 a 11 anos - Nalva
À NOITE - BERÇÁRIO I - Thássia e Diana
BERÇÁRIO II - Nataly e Larissa
CULTO INFANTIL: Auxiliares: Abna / Ester / Liliane / Huan
Mens. Paloma / INFANTO JUVENIL: Maeli / Carol

Culto na casa do Sr. Severino (vizinho de José Inácio) - Dir. José Inácio Mens. Aristeu Vicente

TERÇA-FEIRA
Mulheres Cristãs em Ação
MULHER MÃE - Dir. Socorro Lins e Cecília
TEMA: Segredos de Família

Culto Matutino
De 06h as 07h
Helena Maria / Dsa.Maria da Luz
Maria Francisca / Ivânia
Irandi / Francisco
Penha / Aristeu
Liliane / Dc.Benício

Sociedade de Homens
Culto na casa do irmão Hélio Santos
Dir. Antonio Marmo Mens. Dc.Benício

QUARTA-FEIRA
CULTO DE ORAÇÃO
Dir. Thacyara Mens. Tiago
Louvor. Benilda Luz

SÁBADO - Ensaio do Coro
=> Aniversário de 4 aninhos de Júlia Almeida

=> SHB - Culto de Gratidão pelo Aniversário da
SMHB da Igreja Congregacional do Alto da Balança.

de hoje sobre a coragem. Quando é de menos, torna-se covardia,

quando é de mais, torna-se irresponsabilidade. Precisa ser

experimentada na medida certa, com a fé que temos em Deus, e não apenas com
disposição para se arriscar.

aconteçam. Não se dá um passo à frente sem uma boa dose de valentia. Outra

Sociedade de Homens Batistas

SEGUNDA ►
TERÇA ►
QUARTA ►
QUINTA ►
SEXTA ►

D

entre as muitas virtudes cristãs, creio ser pertinente pensarmos no dia

A grande questão é que a coragem é fundamental para que coisas novas

HOJE À TARDE

Roteiro da Semana

Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu
coração; espera, pois, no Senhor. (Salmos 27:14)

Dc.José Vicente / Dc.Severino Chalega

Dc.Carlos Cunha / Dc.Antonio Manoel

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

grande questão é que sempre temos decisões a tomar que precisam desse
destemor, e muitas delas só dependem de nós mesmos. Ninguém, nem mesmo o
Senhor, vai fazer o que somente você tem que fazer, especialmente se já refletiu e
concluiu que as medidas que deve tomar são legítimas, honestas e condizentes
com os valores de Deus. Então, talvez tenha chegado o dia de você tomá-las.
Para tudo há ônus e bônus. Toda decisão corajosa conta com ambos os
resultados. Perdemos de um lado, mas ganhamos de outro. E por aí vai. Só não se
esqueça de que, da parte de Deus, temos sua companhia constante. É por isso que

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.

Ele mesmo se constitui num fator influente para termos coragem suficiente para
agir ou decidir. Ele está conosco em todos os momentos, quando acertamos ou
quando erramos. E isso sempre faz toda a diferença. Amem!

‘‘Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor!’’
Dc.Pedro Lira
Transcrito - Manancial 14/02/2019

MISSÕES MUNDIAIS: DIVISA: ‘‘Que os céus se alegrem e a terra exulte,
e diga-se entre as nações: O Senhor reina!’’ (1ª Crônicas 16.31)

MANHÃ - Culto Doutrinário

NOITE - Culto Evangelístico

Prelúdio............................................................................Piano
Chamada a Adoração................................Equipe de Louvor
Oração Invocatória
Louvor Congregacional.......................................Hino 01 CC
Louvor.................................................................Ivânia Cabral

Chamada a Adoração...................................Equipe de Louvor
Oração Invocatória
Louvor Congregacional.......................................Hino 367 CC
Consagração ao Culto Infantil
Louvor...........................................................Jonas Francisco
§Leitura Bíblica.................................................Lucas 15.11-32

§Leitura Bíblica..................Lc.24.45-49; Mt. 28.19-20
DIR - Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem
as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha
que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os
mortos,
TODOS. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a
remissão dos pecados, em todas as nações, começando por
Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas.
DIR. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; cai,
porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos
de poder.
TODOS. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado;
e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos. Amém.

Oração de Intercessão
,

þ MOMENTO MISSIONÁRIO
Louvor.................................................................Helena Maria
§Mensagem........................................Dc.Severino Chalega
‘‘A MISSÃO DO CRISTÃO’’
Consagração de Dízimos e Ofertas......................Equipe
‘‘Oferta Agradável a Ti’’
§ Abertura da Escola Bíblica Dominical

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

HOJE - CLASSE DE ADOLESCENTES

Doce Missão
Participe você também e ajude sua classe à
alcançar o alvo que foi lançado!

PRÓXIMO DOMINGO - CLASSE MARTA
PARTICIPE!
Todas Quartas-feiras
Com crianças de 04 a 12 anos.
Coord. Liliane Maciel

DIR- E disse: Um certo homem tinha dois ﬁlhos;
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que
me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias
depois, o ﬁlho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra
longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo
dissolutamente.
TODOS - E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma
grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegouse a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus
campos, a apascentar porcos. E desejava encher o seu estômago
com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
DIR- E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai
têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome!
Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei
contra o céu e perante ti; Já não sou digno de ser chamado teu
ﬁlho; faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se,
foi para seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se
moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao
pescoço e o beijou.
TODOS. E o ﬁlho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti,
e já não sou digno de ser chamado teu ﬁlho.
Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa;
e vesti-lho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés;
E trazei o bezerro cevado, e matai-o; e comamos, e alegremonos; Porque este meu ﬁlho estava morto, e reviveu, tinha-se
perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se.
DIR. E o seu ﬁlho mais velho estava no campo; e quando veio, e
chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando
um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse:
Veio teu irmão; e teu pai matou o bezerro cevado, porque o
recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar.
E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao
pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu
mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com
os meus amigos;
Vindo, porém, este teu ﬁlho, que desperdiçou os teus bens com as
meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado.
E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas
coisas são tuas;
Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque este teu irmão
estava morto, e reviveu; e tinha-se perdido, e achou-se.

Oração de Intercessão
Momento de Cânticos...........................Equipe de Louvor
Louvor Congregacional.......................................Hino 381 CC
þ MOMENTO MISSIONÁRIO
Consagração de Dízimos e Ofertas.................Hino 433 CC
Louvor.........................................................Grupo Maranata
§Mensagem....................................................Jonas Francisco
‘‘AMOR E PERDÃO’’
Bênção Araônica e Apostólica
Poslúdio................................................................................Piano

Informativos
Orai sem cessar! Feliz Aniversário!

‘‘E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e
orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus
caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados,
e sararei a sua terra.’’ 2 Crônicas 7:14
=> Oremos para que Deus repreenda o inimigo que está
tentando tirar a paz das famílias cristãs;
=> Oremos para que Deus repreenda as enfermidades
que impedem nossos irmãos de participarem das
atividades da Igreja;
=> Oremos pelos que estão hospitalizados;
=> Oremos pelos jovens que estão se preparando para
obter um vaga em concursos públicos e etc.
‘‘A oração de um justo pode muito em seus efeitos’’ Tiago 5:16b

Bênçãos Recebidas!
Parabenizamos a irmã Isabelle Karla de Almeida
Reis por sua aprovação na prova da OAB - Ordem
dos Advogados do Brasil;
Nossas felicitações também ao jovem José Pedro
de Lira Júnior que foi aprovado para ingressar no
CPOR - Centro de Preparação de Oﬁciais da Reserva
(Exército). O Dc.Pedro e família agradecem a Deus e
a todos que oraram em favor de seu ﬁlho.
E como já informamos em dezembro a aprovação
do jovem Israel Ferreira Barbosa Júnior para
ingressar no ESA -Escola de Sargento das Armas, o
mesmo viajou hoje pela manhã para Natal/RN, onde
vai fazer o primeiro ano do curso de formação de
Sargento do Exército, o segundo ano (2020) será em
Minas Gerais .
A Deus toda Honra e Glória!
Devido a realização
do culto citado, hoje
teremos a ausência de
alguns membros de
nossa igreja, como o
Grupo Águios, que irá
participar da
programação, a família
do Pr.Samuel, e outros
irmãos.
Deus conceda a todos um
retorno abençoado!

Segunda - Dia 18
Alberto Marcelo Nunes da Silva............9 9752-8914
Mateus Felipe da Silva Bezerra............9 8884-6934
Quarta - Dia 20
Emerson Tiago Alves da Silva...............9 9729-9088
Nadja Cristina Moreira da Silva...........9 8735-9662
Dariane Ketylly da Silva Gonçalves.....9 8747-4562
Quinta - Dia 21
Alexsandra de Freitas Oliveira Silva....9 8777-4466
Noelha Farias de Siqueira....................9 9313-6427
Sexta - Dia 22
José Fabrício Pereira da Silva Filho....9 9648-6493
Sábado - Dia 23
Júlia de Almeida Sousa..........................9 8196-1150

Parabenize seu irmão(ã)!
O Ministério da Feliz Idade
convida a PIB Vitória para
uma palestra sobre o
MAL DE PARKINSON!

Palestrante: Joana Reis
Dia 22 de fevereiro às 15h
Local: Salão de Eventos da PIBV

Bodas

HOJE (Dia 17) - Dc. José Vicente e Sebastiana
completam suas Bodas de Erva. (29 anos de união
matrimônial);
TERÇA (19) - Aristeu e Ana Vital completarão suas
Bodas de Crisópázio (27 anos de matrimônio);
QUINTA-FEIRA (21) - Joel Saraiva e Luzinete
completarão suas Bodas de Azeviche (43 anos de
matrimônio).
‘‘Que Deus abençoe estes lares e faça morada e sua casa!’’

