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 ADMINISTRATIVO

•PELA MANHÃ- CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Dc.Severino Chalega ESTUDO. Joanes Alves

Dir. Nalva Maximino Mensagem. Sem.Carlos

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO - JUVENTUDE

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO - CULTO DA FAMÍLIA

Dir. Vicente Filho

Mensagem. Pr.Ozéas Santos

Dir. Márcia Luz

Mensagem. Pr.Éber

Piano: Benilda Regente: Samuel Neto

Piano: Benilda Regente: Dsa.Maria da Luz

LOUVOR: Manhã: Mariângela Luz

LOUVOR: Manhã: Dep.Infantil / Culto Infantil

Noite: Jovens / VNA / Vocal Feminino
•OFERTÓRIO: Dsa.Maria da Luz / Dsa.Maria Lopes
Dc.Severino Milton / Dc.Antonio Manoel

Noite: Arinaldo e Família / Tiago e Tacy, Momô e Nathi,
Ezequiel e Lucy / Equipe de casais / Hélio e Marta
•OFERTÓRIO: Dsa.Elieser /Dc.Aguilazil
Dc.Adair Nelo / Dc.Severino Chalega

•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.José Vicente/ Dc.Pedro Lira

•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Carlos / Dc.Isaque

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis
BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé
BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

Manhã: Ana Vital / Evellyn
Noite: Lurdinha / Bruna /Mariana Rocha /Evellyn
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
Mickaela / Eduarda / Ivânia

Manhã: Amina / Lúcia Noite: Steffany / Thássia / Grazzi
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
Karol /Milay / Rosimery

HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas
CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS NA NOVA CASA DE IRMÃO ARISTEU VICENTE Dir. Onofre Mens. Sem.Carlos

Roteiro da Semana

Culto Matutino
De 06h as 07h

SEDE
TERÇA-FEIRA -À NOITE
Mulheres Cristãs em Ação
AÇÃO SOCIAL
Sociedade de Homens Batistas

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS NA CASA DE JOSÉ
ROBERTO (cunhado de irmão Carlos Faustino)
DIR. João Batista MENS. Aristeu
QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO
=>Dir. Alexsandra Mens. Pr.Vardelli
Louvor: Socorro Lins / Pr.Ozéas
SEXTA
ACAMP-FÉRIAS
Estudo com os Jovens - Das 19h30 as 21h
SÁBADO
ACAMP-FÉRIAS
- ENSAIO DO CORO - às 16h

SEGUNDA ►
TERÇA ►
QUARTA ►
QUINTA ►
SEXTA ►

D s a . M a r i a d a L u z / P r. L u i s
S a l o m é / P r. Va rd e l l i
P e n h a / S e m . C a r l o s M a rq u e s
Genilda / Dc.Adair Nelo
D c . B e n í c i o d a L u z / 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

Coisas
Maiores
No seu evangelho, capitulo 1:45-51, o apóstolo
João descreve o encontro de Natanael com Jesus
Cristo, e nesse encontro o Mestre disse àquele
novo convertido que ele haveria de ver coisas
maiores do que aquelas que viu.
Natanael ficou surpreso com a declaração de
Jesus ao dizer-lhe que o havia visto debaixo de
uma figueira. A figueira tinha um profundo
significado para os judeus. As figuras da videira e
da figueira eram frequentemente empregadas nas
Escrituras. A figueira por exemplo era símbolo da
paz. Entre eles havia um quadro representativo da
paz, mostrando um judeu em profunda meditação
sentado à sombra de uma figueira. Podemos
imaginar que essa tenha sido a situação de
Natanael na hora em que o Divino Mestre o viu.
Podia ter sido esta a hora de sua meditação como
um convicto judeu refletindo sobre a vinda do
esperado Messias. Se foi assim a declaração de
Jesus veio ao encontro dos seus anseios, o que o
levou a exclamar: ‘‘Rabi, tu és o filho de Deus, tu
és o rei de Israel’’ (João 1:49). O Mestre
assegurou a Natanael que ele iria ver coisas
maiores do que apenas saber que fora visto pelo
seu Salvador debaixo da figueira conforme o
versículo 51.
Amados, nós também temos visto grandes
coisas acontecerem em nossas vidas, a partir da
nossa chamada pelo Senhor Jesus. Às vezes nos
sentimos tão pequeninos e incapazes. Muitas
vezes alegres pela escolha porém duvidosos
quanto à nossa capacidade de realizar algo
importante. Mas fiquemos certos de que aquele
que chama é o mesmo que capacita, para que
possamos agir e ver acontecerem as grandes
coisas anunciadas pelo grande Senhor.
Pr.Ozéas Correia dos Santos

Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 17
Paula da Conceição Gomes.................9 8512-0866
SEGUNDA - Dia 18
Aglailson Barbosa da Silva Júnior.........9 8776-9021
TERÇA - Dia 19
Elisângela Soares da Silva....................9 9584-2852
Julliana Emmanuela de A. B. Silva.......9 8754-3744
Fabrício Michel de Farias Pergentino...9 8604-8072
SÁBADO - Dia 23
Ivaneide Ferreira Félix............................9 8872-4189

Parabenize seu irmão(a)!

Homenagens

Durante todo este mês a nossa igreja, através de

seus ministérios e entidades está prestando sua
homenagem e sua gratidão ao pastor Ozéas nessa
reta final do seu abençoado ministério em nossa
querida PIBV.
Esta manhã, por exemplo teremos nosso
conjunto coral, homenageando-o com um
delicioso almoço. À noite, será a vez da nossa
juventude.
No próximo domingo pela manhã teremos o
valoroso Departamento Infantil e o Culto Infantil; À
noite o ministério da família fará sua manifestação
de reconhecimento. Na ocasião será entregue
solenemente ao pastor uma caixa com mensagens
escritas por todos os segmentos da igreja. Essa
caixa será aberta em sua nova residência em
momentos muito especiais nessa nova fase de sua
vida de pastor jubilado.
No 5º domingo após o culto da manhã, já com o
novo pastor, toda igreja se confraternizará em um
almoço especial com a presença dos dois pastores
e suas famílias no pátio térreo do templo.

Manhã - Culto Administrativo

Noite - Culto Evangelistico

Chamada a Adoração.............................Instrumental
Prece de Invocação.........................Pr.Ozéas Santos
Louvor Congregacional..........................Hino 579 CC
Leit. Bíblica............................................Atos 13:1-7
Dir. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e
mestres, a saber: Barnabé, Simeão, chamado Níger,
Lúcio de Cirene, Manaém, colaço de Herodes o
tetrarca, e Saulo.
Cong. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e
jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a
Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho
chamado.
Dir. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes
impuseram as mãos e os despediram.
Cong. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo,
desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre.
Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus
nas sinagogas dos judeus, e tinham a João como
auxiliar.
Todos.Havendo atravessado a ilha toda até Pafos,
acharam um certo mago, falso profeta, judeu,
chamado Bar-Jesus,
que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem
sensato. Este chamou a Barnabé e Saulo e mostrou
desejo de ouvir a palavra de Deus.
Oração de Intercessão
Louvor.............................................Mariângela Luz

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

§ESTUDO.................................Profº Joanes Alves
‘‘ HISTÓRIA DA IGREJA’’
Momento de Consagração.....................Hino 304 CC
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pauta:
A.Expediente Administrativo
- Composição da Mesa
- Aprovação das Atas
- Comunicações Especiais
B. Relatórios
- Conselho Fiscal
- Tesouraria
- Finanças e Patrimônio / Comissão de Programa
- Membresia
- Ação Social
C. Assuntos Eventuais
Bençãos Araônica e Apostólica
Poslúdio............................................................Piano

Louvor Congregacional..........................Hino 411 CC
Louvor...............................................Juventude
§Leit. Bíblica.......................................Prov. 2:1-12
Dir. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e
entesourares contigo os meus mandamentos,
para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para
inclinares o teu coração ao entendimento;
sim, se clamares por discernimento, e por
entendimento alçares a tua voz;
se o buscares como a prata e o procurares como a
tesouros escondidos;
Cong. então entenderás o temor do Senhor, e acharás
o conhecimento de Deus.
Dir. Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca
procedem o conhecimento e o entendimento;
Cong. é ele reserva a verdadeira sabedoria para os
retos; é escudo para os que caminham em integridade,
guardando-lhes as veredas da justiça, e preservando o
caminho dos seus santos.
Dir. Então entenderás a retidão, a justiça, a eqüidade,
e todas as boas veredas.
Todos. Pois a sabedoria entrará no teu coração, e o
conhecimento será aprazível à tua alma; o bom siso te
protegerá, e o discernimento à guardará;
para te livrar do mau caminho, e do homem que diz
coisas perversas;
Oração de Intercessão
Apresentação...............................Vidas no Altar
Momento Missionário
¯Dízimos e ofertas.........................Equipe de Louvor
Louvor........................................Vocal Feminino
§Mensagem..................................Pr.Ozéas Santos
‘‘ÍCONES DE REFERÊNCIA’’

12 de junho a 31 de julho

DELIBERATIVOS
Amados irmãos, após o estudo bíblico no culto
desta manhã teremos a assembleia geral
ordinária de nossa igreja para assuntos dos
meses de maio e junho. Permaneçam todos no
santuário! É muito importante. Esta será a
última assembléia sob a presidência de nosso
Pr.Ozéas Santos.

Juventude

oremos uns pelos outros, mas especialmente pela
nossa Nação e pelos nossos governantes, nesse
momento crítico que estamos atravessando.
Coloquemos diante de Deus nossos idosos e
nossos enfermos. Entre eles, Dcs.Juvenal,

Neste final de semana nossa juventude

Valdeci, Severino Milton, Severino Cosme e

realizará mais um acampamento de férias. O

Maria Emília. Pelos irmãos Eliel Campos, Amaro

importante evento ocupará o aprazível espaço

Bernadino, Josevan de Souza, Pr.Ayron, Azarias

de lazer (COLINAS DO CAMPO em Glória do

e Zuca,Lurdinha, Emília (mãe de Maria Emília),

Goitá).

Pr.Levi Antonio; e por Karla Mariana e Waldemiro

Coral

que estão se recuperando de suas cirurgias.

Logo mais às 12 horas nosso conjunto coral
realizará um almoço especial com o nosso
querido Pr.Ozéas, como uma forma de
reconhecimento pelos seus 36 anos de
pastorado entre nós e gratidão pelo seu apoio a
esse segmento do ministério da música de
nossa PIBV.

Gratidão
O irmão Hélio Alexandrino tem a alegria de
comunicar a todos os irmãos a bênção recebida
por sua família que foi a aprovação de sua filha
Heloisa Emily nas eliminatórias do concurso da
Polícia Militar de PE.
‘‘À Deus toda honra e toda glória’’

Bênção Araônica e Apostólica

Reuniões

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

- EDG do ECC - Após a assembleia desta
manhã;
ATENÇÃO:
- SOMOMIC - Próxima quarta-feira após o culto
de oração.

Amigo visitante sua presença aqui conosco é motivo de grande alegria!
Junte-se a nós em louvor e adoração a nosso Deus e Pai.
Seja bem-vindo e volte sempre!

Conforme recomenda Paulo em 2ª Tim.2:1-4,

Não esqueçamos o novo capítulo que nossa igreja
começará a escrever na sua bela história com a
posse do seu novo pastor Antonio Sérgio de Araújo
Costa no dia 30 do mês em curso.

Novo Lar

O irmão Aristeu Vicente e Família informa a
todos o seu novo endereço situado à Rua Madre
Leopoldina, nº 16 - Bairro Loteamento São
Severino.

Caixa de Mensagens
No próximo domingo estaremos fazendo a
entrega solene da caixa de mensagens ao
Pr.Ozéas. Sabemos que o pastor não esquecerá
de suas ovelhas, mas demonstre seu carinho
através de uma mensagem ou até mesmo
uma foto sua ou de sua família para que ele
guarde de recordação.

