PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA
PRIMEIRA IGREJA BATISTA

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

Hoje

Domingo

MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO
Dir. Marcos Aurélio Mens. Jonas Francisco
NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO
Dir. Carlos Júnior
Mens. Dc.José Vicente
PIANO: Benilda Luz
REGENTE: Joel Saraiva
LOUVOR: Manhã: Jonas Francisco / Marta Santos
Noite: Willisson / Adonai / Samuel Neto
OFERTÓRIO: Dsa.Solange Ferreira / Dsa.Maria da Luz
Dc.Adair Nelo / Dc.Pedro Lira
PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Isaque /Dc.Antonio Manoel
RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis

MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO
Dir. Lucimar Nascimento Mens. Pr.Antonio Sérgio
NOITE - CULTO DA FAMÍLIA
Dir. Joanes Alves
Mens. Pr.Antonio Sérgio
PIANO: Benilda Luz
REGENTE: Samuel Neto
LOUVOR: Manhã: Onofre / Ivânia
Noite: Aristeu e Família / Samuel Almeida e Família
OFERTÓRIO: Dsa.Elieser Félix / Dsa.Maria Lopes
Dc.Carlos Cunha / Dc.José Vicente
PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Adair /Dc.Joselias
RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé

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

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

Manhã: SALA 1 - Karla Mariana / Lurdinha
Noite: SALA 1 - Ana Vital, Milka SALA 2 - Edijanete / Layse

Manhã: SALA 1 - Ana Vital / Grazziella
Noite: SALA 1 - Aline Sena SALA 2 - Lucyellen / Laís

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma
Crescendo - 3 e 4 anos - Evanilma / Helyda
Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro / Nalva / Ivanete
Vivendo - 7 a 11 anos - Ivaneide / Tatiane
CULTO INFANTIL: Auxiliares:Isaque Jr. /Diêgo /Fernanda

DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma
Crescendo - 3 e 4 anos - Evanilma / Helyda
Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro / Nalva / Ivanete
Vivendo - 7 a 11 anos - Ivaneide / Tatiane
CULTO INFANTIL: Auxiliares: Diana / Carlinhos / Ygor

Auxiliares Mirins: Bia Vital / Emilly Mens. Mika

Auxiliares Mirins: Ester Luz Mens. Lucy

HOJE À TARDE

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 19- 18 de FEVEREIRO de 2018

Uma Igreja Centenária servindo ao Deus Eterno
GABINETE
ATENDIMENTO PASTORAL

Terças e Quintas
das 9h as 11h30

VISITA PASTORAL
(LARES)

Terças e Quintas
das 15h as 17h

CULTO DE ORAÇÃO
Quartas-feiras
às 19h30

Sociedade Missionária de Homens Batistas
VISITA - Ao irmão José Guilhermino - Dir. Carlos Faustino Mens. Samuel Almeida
MISSÃO DA IGREJA

Roteiro da Semana
SEGUNDA-FEIRA
MCM - Associação Mata Centro na PIB Bonança
À NOITE -Visitação da Juventude
TERÇA-FEIRA /À NOITE

Culto Matutino
De 06h as 07h

SEGUNDA ►
TERÇA ►
QUARTA ►
QUINTA ►
SEXTA ►

Dsa.Maria da Luz / Dc.Benício

Sociedade Homens Batistas
Culto na casa do irmão Amauri (Li)
Dir. Antonio Bento Mens. Dc.José Vicente
QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO

Dir. Magno Alves Mens. Pr.Antonio Sérgio
Louvor. Socorro Lins / Solange
SÁBADO
20º Aniversário de Tamires Juliane

‘‘Ide e Pregai o
Evangelho
de Jesus Cristo
o Salvador’’

Helena Maria / Pr.Luis
Irandi / Carlos Marques
Maria Francisca / Telma
Liliane / Pr.Sérgio

VISITE A NOSSA
IGREJA E SEJA

MCM - FAMÍLIA - Dir.Solange Ferreira
‘‘Somente a Deus seja a glória’’

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

ABENÇOADO

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

COM A
PREGAÇÃO
DO EVANGELHO
DE JESUS
CRISTO,
O SALVADOR E
SENHOR
DO MUNDO!

A ALEGRIA VERDADEIRA OU “DESMASCARANDO O CARNAVAL”
Impossível pensar em Carnaval sem lembrar de máscaras e fantasias. Elas remontam à
antiguidade e acompanham a maior festa popular do mundo desde o seu nascimento. No
Egito Antigo acreditava-se que a colocação de uma máscara na face do morto ajudava na
passagem para a “vida eterna”. Mesmo descaracterizado de suas origens religiosas, o
Carnaval parece ter mantido a crença de que uma máscara possui algum poder mágico.
Mas, no nal da festa, pendurada em um canto qualquer e desacompanhada do volume
ensurdecedor das músicas, da agitação das massas, do uso de drogas e de todo tipo de
promiscuidade sexual, ela não será capaz de oferecer uma resposta a quem busca a
verdadeira alegria.
Alegria pode ser denida como a qualidade ou estado de quem tem prazer de viver, de
quem denota jovialidade; contentamento, satisfação (Aurélio). Já felicidade é referenciada
como “estado de quem é feliz, ventura, bem-estar, contentamento, bom resultado, bom
êxito” (Michaelis). Mas, para o cristão, que signicam alegria e felicidade? Em MATEUS
5:3, iniciando o maior sermão de todos os tempos, Jesus usa a expressão “Bemaventurados” (do grego, makarioi), relacionada com “Quão felizes” (do hebraico, asheré).
Todavia, a tradução desta palavra por “felizes”, no Português, afasta-se do sentido original,
limitando-a como um mero estado subjetivo. Jesus estava tratando de uma característica
objetiva, não de como os discípulos se sentiriam e sim de uma qualidade espiritual
alcançada a partir do relacionamento com Deus.
A alegria cristã é a alegria de Deus no cristão e do cristão em Deus. A vida cristã
signica liberdade diante do poder e da culpa do pecado. O cristão pertence a Deus, sendo
habitado por Ele. O pastor batista norte - -americano John Piper insiste que a alegria é
parte fundamental da fé salvadora, pois está baseada na felicidade de Deus. “Deus é mais
gloricado em nós quando estamos mais satisfeitos nEle”, repete constantemente Piper.
Esta armação retoma o pensamento de Agostinho, Bispo de Hipona, em seu livro
“Conssões”: “Tu nos zeste para Ti mesmo, e nossos corações não acham paz, enquanto
não descansam em Ti”.
A experiência da salvação é uma mudança na base da felicidade de uma pessoa. O
cristão é alegre por ter sido transformado. Como lembra o apóstolo Paulo: “Ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor”.
(COLOSSENSES 1:13). O cristão é alegre por desfrutar de uma aliança com Deus: “Eles
serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho (...)
farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem; e porei o meu
temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e
lhes farei bem; plantá-los-ei rmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a
minha alma” (JEREMIAS 32,38-41). O cristão é alegre por sua salvação. “Mas, não vos
alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes
escritos nos céus” (LUCAS 10:20).
Uma máscara pode até cobrir a palidez da morte, mas não é capaz de ressuscitar quem
está morto espiritualmente. Mas, além de fugir do Carnaval e repudiar suas máscaras e
fantasias, o cristão deve viver para a glória de Deus como a fonte da sua satisfação pessoal.
Satisfeito em Deus, zelar por uma vida de ética e responsável. Satisfeito em Deus,
demonstrar amor no cuidado com o próximo. Satisfeito em Deus, buscar conhecê-lo
através da oração e do estudo da sua Palavra.
Pr. Petrônio Almeida Borges Júnior

Manhã - Culto Doutrinário

Noite - Culto Evangelístico

Prelúdio.............................................................Piano
Oração Invocatória
Louvor Congregacional........................Hino 52 HCC

Prelúdio....................................................................Piano
Chamada a Adoração.......................Equipe de Louvor
Oração Invocatória

‘‘Grandioso és Tu!’’
Louvor...............................................................Jonas
§Leitura Bíblica.......................................Hebreus 11.1-6

Louvor Congregacional........................Hino 193 HCC

DIR. Ora, a fé é o rme fundamento das coisas que se esperam,
e a prova das coisas que se não vêem.
Porque por ela os antigos alcançaram testemunho.
CONG. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de
Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi
feito do que é aparente.
DIR. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que
Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando
Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto,
ainda fala.
TODOS. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte,
e não foi achado, porque Deus o trasladara; visto como antes da
sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.
DIR. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é
galardoador dos que o buscam.

Louvor...........................................Adonai Kadus
§Leitura Bíblica..............................Romanos 5.1-11

.Oração de Intercessão
MOMENTO MISSIONÁRIO
TEMA: EU SOU, ESPERANÇA ÀS NAÇÕES.
Louvor...................................................Marta Santos
§Mensagem...................................Jonas Francisco

Consagração ao Culto Infantil

DIR. Tendo sido, pois, justicados pela fé, temos paz com
Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo; Pelo qual também temos
entrada pela fé a esta graça, na qual estamos rmes, e nos
gloriamos na esperança da glória de Deus.
CONG. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas
tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência,
E a paciência a experiência, e a experiência a esperança.
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus
está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que
nos foi dado.
DIR. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu
tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um
justo; pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer.
CONG. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo muito mais agora, tendo sido justicados pelo seu
sangue, seremos por ele salvos da ira.
TODOS. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados
com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já
reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por
nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a
reconciliação.
Oração de Intercessão

“POR QUE TER FÉ?’’

Louvor Congregacional.........................Hino 80 HCC

(Lucas 18:8)
Consagração de Dízimos e Ofertas.....Hino 244 HCC

MOMENTO MISSIONÁRIO
Consagração de Dízimos e Ofertas..................Equipe

‘‘Oh Trazei à casa do tesouro!’’

‘‘Oferta Agradável a Ti!’’

§ Abertura da Escola Bíblica Dominical

Louvor............................................Samuel Neto
§Mensagem..............................Dc.José Vicente

Bênçãos Araônica
Poslúdio.............................................................Piano

PARTICIPE VOCÊ
TAMBÉM!
Procure os
coordenadores
Joanes e Magno e
saiba como fazer
parte dessa
Campanha.

“JUSTIFICADOS PELA FÉ EM CRISTO’’
(Romanos 5.1-11)

Bênção Araônica e Apostólica
Poslúdio....................................................................Piano
Amigo visitante Deus ama você e
deseja salvá-lo através de
Jesus Cristo seu Filho Amado.
Seja bem-vindo e volte sempre!

Informativos
Orai sem cessar! Feliz Aniversário!
=> Pelos enfermos entre eles Sr.Otácilio (pai de Geni)
que está hospitalizado e pelos idosos de nossa igreja:
Dc.Milton, Dc.Valdeci, Carlinda e outros;
=> Pelos cirurgiados: Dc.Adair Nelo, José Guilhermino,
Loris e Dinho;
=> Pela Campanha de Missões Mundiais;
=> Pelo nosso comprometimento na casa do Senhor;
=> Pelo retorno do Pr.Sérgio e Maely que estarão
chegando amanhã após período de férias na Bahia;
=> Pr.Sérgio pede oração pelo Pr.Alanar que no dia 20 vai
se submeter a uma cirurgia na coluna, para a retirada de
um tumor, o mesmo corre o risco de car paraplégico.

Ciclo de Estudos

Informamos a todos que a partir próxima quartafeira nos cultos de oração, Pr.Sérgio iniciará uma série
de estudos no livro de Ezequiel e Daniel e recomenda
que todos leiam!!!
O primeiro estudo será sobre a visão do 1º capítulo
de Ezequiel.

HOJE - Dia 18
Alberto Marcelo Nunes da Silva..................9 9752-8914
Mateus Felipe...............................................9 8589-0759
Terça - Dia 20
Emerson Tiago Alves da Silva......................9 9729-9088
Nadja Cristina Moreira da Silva..................9 8735-9662
Dariane Ketilly da Silva Gonçalves.............9 8747-4562
Quarta - Dia 21
Alexsandra de Freitas Oliveira Silva...........9 8777-4466
Noelha Farias de Siqueira...........................9 8847-5696
Quinta - Dia 22
José Fabrício Pereira da Silva Filho...........9 8873-8324
Sexta- Dia 23
Júlia de Almeida Sousa.................................9 8196-1150
Sábado - 24
Maria de Souza dos Santos..........................9 8886-7165

PARABENIZE SEU IRMÃO(Ã)!

Cuidado!

Nova droga nas escolas...Por
favor, passe isto, mesmo que
não tenha lhos na escola. Os
pais deviam saber sobre esta
Parabenizamos o casal Fabrício e droga. Esta é uma nova droga conhecida como
Sheila pelo nascimento de sua lha Alice
"Strawberry Quick". É um tipo de
Silva Pergentino, ocorrido na última
metanfetamina
de cristal que se parece com as
sexta-feira (16). Mamãe e bebê passam bem!
balas pop de morango (os doces que evaporam e
‘‘Eis que os lhos são herança do Senhor, e o fruto
'Pop' na sua boca). Também cheira a morango e
do ventre o seu galardão.’’ Sl. 127:3
está sendo entregue às crianças nas escolas.
Chamam-lhes metanfetamina ou morango
rápido. As crianças ingerem pensando que é
ONTEM (Dia 17) - Dc. José Vicente e Sebastiana
doce e podem ser levadas para o hospital em
completaram suas Bodas de Turquesa (28 anos de
estado grave. Também tem sabor de chocolate,
matrimônio);
manteiga de amendoim, cola, cereja, uva e
AMANHÃ (19) - Aristeu e Ana completarão suas
laranja. Por favor, instrua seus lhos para não
Bodas de Alexandrita (26 anos de matrimônio);
aceitarem doces de estranhos e mesmo de um
QUARTA-FEIRA (21) - Joel Saraiva e Luzinete
amigo
(que pode ter sido dado e acreditado que é
completarão suas Bodas de Prata Dourada (42 anos de
doce)
e
dar ciência a um professor, diretor, Etc.
matrimônio);
Imediatamente.
Repasse este informativo para o
‘‘Que Deus continue sendo o alicerce destes casais!’’
maior número de pessoas para que possamos
‘‘SOMOS EMBAIXADORES POR CRISTO’’ aumentar a consciência e, esperemos, evitar que
(2 Coríntios 5.20a)
ocorram futuras tragédias..!!

Natalício

Bodas

Neste ano do centenário da PIB a
Embaixada retomará sua atividades com
novo coordenador. Aguardem!

Liliane Maciel (Min. de Educação Religiosa)

VISITAÇÃO DOS JOVENS
Amanhã à noite visitaremos o
Dc.Adair Nelo

