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
Dir. Jardiene

Mensagem. Dc.Pedro Lira

•NOITE: CULTO DA VITÓRIA

Dir. Klismann Mensagem. Pr.Fábio Lins

Dir. André Philippi Mensagem. Pr.Ozéas Santos

Piano: Benilda

Piano: Benilda

Regente: Rosimery

Regente: Miriam Jair

LOUVORES: Manhã: Ivânia / Ivanete e Ivaneide

LOUVORES: Manhã: Raphael / Andrelly

Noite: Crianças

Noite: Grupo Águios / Wilisson e Ythalo / Milay
•OFERTÓRIO: Dc.Antonio Manoel / Dc.Milton

•OFERTÓRIO: Dc.Adair Nelo / Dc.Carlos Cunha
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Fazendo Discípulos e Edificando Vidas em Cristo

Feliz Aniversário!
Mais
compreensão
HOJE - Dia 20

Edinilson Ferreira da Silva Júnior.......9 8777-4466

Dc.Chalega / Dc. Isaque

Dsa.Helena Chaves / Dsa.Solange Ferreira
•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Pedro / Dc.Adair

•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Joselias / Dc. Benício

RECEPCIONISTAS: Jedísia / Marta Albuquerque

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

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

Amados, quero concluir esta série dos ‘‘ainda
mais’’ com este apelo, dando maior foco à
compreensão mútua. Minha primeira palavra foi por

Manhã: Ana Vital / Evellyn

Manhã: Amina e Débora

mais união, depois falei sobre a necessidade de mais

Noite: Lurdinha / Suelen / Grazzi / Ivânia

Noite: Stephanny / Maria R. / Karollayne / Lúcia

cooperação. Domingo passado meu apelo foi sobre a

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

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

necessidade de mais oração e preguei a noite sobre
mais unidade. Hoje, conclamo os amados a nos
compreendermos mais uns aos outros.
Compreensão é um substantivo derivado do verbo
compreender; e compreender é o ato de conter em si,

HOJE À TARDE

que significa incluir-se no outro para entender as suas

Sociedade de Homens Batistas

intenções e os seus sentimentos. O apóstolo Paulo

VISITA NA CASA DO IRMÃO BIO GORDO

deu uma interpretação extraordinária ao verdadeiro
sentido desta palavra quando escreveu aos irmãos da

Roteiro da Semana

Culto Matutino
De 06h as 07h

SEDE
TERÇA-FEIRA -À NOITE Mulheres Cristãs em Ação &
Sociedade de Homens Batistas
CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS NA CASA
DO CASAL MANO E CLÁUDIA
Dir. Antonio Sabino Mens. Pr.Luis
QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO
Dir. Arlan Tavares

Mens. Pr.Ozéas

Louvor: Onofre
SEXTA-FEIRA - PAIXÃO DE CRISTO
SÁBADO - ENSAIOS E REUNIÕES
Mensageiras do Rei às 13h30
Embaixadores do Rei às 14h30

SEGUNDA ►
TERÇA ►
QUARTA ►
QUINTA ►
SEXTA ►

Maria Francisca / Dc.Benício
D s a . M a r i a d a L u z / P r. L u i s
Martins / Dc.Adair Nelo
Dc.Benício / Sem.Carlos
G e n i l d a / 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

face: Primeira Igreja Batista de Vitória - PE

Líder de Apoio: (Juventude)Dc.Adair Nelo (81)9 8798-2501

•PELA MANHÃ- CULTO DA RESSURREIÇÃO
Dir. Samuel Neto

Estudo. Joanes Alves

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

www.pibvpe.org

Pastor Titular: Ozéas Correia dos Santos - (81)9 8780-3875 (ozeascorreiadossantos@hotmail.com)

SEGUNDA - Dia 21
Milze Silva da Luz................................9 8611-1342
TERÇA - Dia 22
Flávio Marques dos Santos................9 8727-8509
QUARTA - Dia 23
José Eufrásio Serafim.........................9 8700-5449
Marília Maximino da Rocha Alves......9 8887-0821
QUINTA - Dia 24
Margarida Silva do Nascimento.........9 8407-8792
SEXTA - Dia 25
Isaque Diogo dos Reis Júnior.............9 9521-4112

Parabenize seu irmão(ã)!

Nova Igreja

igreja iniciante na cidade de Roma, dizendo:

Na assembleia de hoje a igreja estará

‘‘Alegrem-se com os que se alegram; chorem com

transferindo do seu rol de membros 44

os que choram; sejam unânimes entre vocês

irmãos que formarão o rol de membros

mesmos, deixem o orgulho e estejam prontos para
acompanhar os humildes’’ (Rom. 12:15 e 16).
Amados irmãos da PIBV, como precisamos nos
dedicar mais a isto! Quando não protagonizamos este
estilo de vida pautado na compreensão, corremos o
risco de descambar para o individualismo que é o
antagônico. Aí começamos a desenvolver em nós o
estilo de vida nocivo do egoísmo que destrói a
unidade, afasta o amor comum, dispersa a humildade
e inviabiliza a tão necessária cooperação, não só na
igreja mas em todo e qualquer grupo social.
Quando nos transportamos ‘‘para o outro’’

fundadores da sua nova igreja filha a ser
organizada no dia 02 de abril.

ATENÇÃO DIÁCONOS!
Programem-se para esta memorável tarde
do dia 2 de abril ocasião em que teremos a
constituição do concílio examinatório que
estará autorizando a organização dessa
esperada sétima igreja filha legítima de
nossa igreja.

Culto da

estamos vivenciando este princípio da compreensão e
corroborando para a perfeita unidade de nossa
querida Primeira Igreja Batista de Vitória.
Pr.Ozéas Santos

DOMINGO 27/03 às 6h.
Comemore conosco a vitória
de CRISTO sobre a morte.

Manhã - Culto Administrativo Noite - Culto Evangelístico

Oração de Intercessão
þ MOMENTO MISSIONÁRIO

Prelúdio..................................................Piano
¯Chamada a adoração.........Equipe de Louvor
Prece de invocação...........................Pr.Ozéas
¯Louvor Cong..............................Hino 550 CC
‘‘JUVENTUDE’’
§Leit. Bíblica................Prov. 5:1-7; 3:13 e 14
Dir. Filho meu, atende à minha sabedoria; inclinam
teu ouvido à minha prudência;
Cong. para que observes a discrição, e os teus
lábios guardem o conhecimento.
Dir. . Porque os lábios da mulher licenciosa destilam
mel, e a sua boca e mais macia do que o azeite;
mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo
como a espada de dois gumes.
Cong. Os seus pés descem à morte; os seus passos
seguem no caminho do Seol.
Dir. Ela não pondera a vereda da vida; incertos são
os seus caminhos, e ela o ignora.
Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos
desvieis das palavras da minha boca.
Todos. Bem-aventurado o homem que acha
sabedoria, e o homem que adquire conhecimento;
Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de
prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino.

¯Louvor......................................................Andrelly

Oração de Intercessão

Chamada a Adoração.............................Instrumental
Prece de Invocação.....................................Pr.Ozéas
¯Louvor Congregacional......................Hino 314 CC
¯Louvor..............................................Raphael Luiz
Leit. Bíblica.............Juízes 17:6; 20:20 e 23; 21:2,3,6,13

Dir. Naquelas dias não havia rei em Israel; cada qual
fazia o que parecia bem aos seus olhos.
Cong. E os homens de Israel saíram a pelejar contra os
benjamitas, e ordenaram a batalha contra eles ao pé de
Gibeá.
Dir. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o
Senhor até a tarde, e perguntaram-lhe: Tornaremos a
pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? E
disse o Senhor: Subi contra eles.
Cong. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou sentado até a
tarde, diante de Deus; e todos, levantando a voz,
fizeram grande pranto,
Dir. e disseram: Ah! Senhor Deus de Israel, por que
sucedeu isto, que falte uma tribo em Israel?
E os filhos de Israel tiveram pena de Benjamim, seu
irmão, e disseram: Hoje é cortada de Israel uma tribo.
Todos. Toda a congregação enviou mensageiros aos
filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e
lhes proclamou a paz.

ESTUDO....................................ProfºJoanes Alves
‘‘ALTOS E BAIXOS NA VIDA DE UM POVO’’

¯Momento de Consagração.................Hino 417 CC
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1-Expediente
- Composição da Mesa
- Aprovação da Ata
- Comunicações Especiais
2 - Relatórios
- Conselho Fiscal
- Tesouraria
- Comissão de Membros
3- Assuntos Eventuais
Bençãos Araônica e Apostólica
Poslúdio...........................................................Piano

MEDITE!

Louvor................................Willisson e Ythállo
þ MOMENTO MISSIONÁRIO
Louvor.......................................Grupo Águios
¯Dízimos e ofertas.............Equipe de Louvor
¯Louvor..........................................Milay Élen

Informativos

Destaques de Abril
=> Organização da nova igreja no Loteamento
Major Expedito no dia 2 (tarde e noite);
=> XVI Encontro de Jovens com Cristo nos dias
08 a 10 do Centro de Atendimento Integral à
Criança - CAIC;
=> 96ª Assembleia Anual da Convenção Batista
Brasileira nos dias 13 a 19 na cidade de Santos
em São Paulo;
=> Reunião do Conselho Administrativo da PIBV
na tarde do dia 17;
=> Dia 19 -Aniversário de 75 anos do Pr.Ozéas;
=> Implantação do Encontro de Casais com
Cristo na 1ª Igreja Batista de Carpina através da
PIB de Vitória nos dias 22 a 24 na Escola Técnica
de Carpina.

Celebração

Neste final de semana toda cristandade se volta

para dois acontecimentos que marcaram um novo
período na história das religiões. A crucificação e
a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nossa igreja utilizará a noite do sábado para a
celebração dos 19 anos de fundação de sua
Sociedade de Homens. No domingo, como
acontece

todos os anos, teremos o culto da

ressurreição às 6 horas da manhã, seguindo-se o
ministério do ECC (valor unitário de R$ 3,00 e R$

‘‘A PARÁBOLA DOS DIFERENTES SOLOS’’

5,00 por casal). À noite teremos o culto da vitória

‘‘Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e
cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento.’’Ecl.12:1
‘‘Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que
preservas a minha vida.’’ Sl. 119:93

liderança e seu ministério pastoral;
=> Pelos nossos idosos e nossos irmãos
doentes de casa e dos hospitais.
=> Por uma solução diplomática para o final da
guerra na Síria que já completou 5 anos com um
saldo de quase 300 mil mortos.
=> Pelo momento político e econômico de nossa
querida pátria brasileira, muito mais agravado
com os últimos acontecimentos desta semana;
=> Oremos pela nossa nação, para que o Senhor
livre a nossa nação do caos social. Que o Senhor
dê sabedoria às autoridades. Que o Senhor nos
dê paz e livre-nos da guerra. Que possamos
dizer em uma só voz que O BRASIL É DO
SENHOR JESUS.

Esta Noite
Culto da juventude com a participação do
Pr.Fábio Lins (líder da juventude da PIB do
Recife) como ministrante da Palavra.
Amados jovens usem seus recursos virtuais
esta tarde para convidar seus colegas e amigos
para esta bela noite de hoje aqui na casa de
Deus.

tradicional e lauto café da manhã promovido pelo

§Mensagem..............................Pr.Fábio Lins
Louvor.......................................Grupo Águios
Bênção Araônica e Apostólica
Poslúdio........................................Instrumental

Motivos de Oração
=> Pela organização da nova igreja. pela sua

com a participação das crianças de nossa igreja.

Reuniões - Programem-se!
=> Comissão de Finanças e Patrimônio após a
assembleia desta manhã;
=> Equipe de Mídia, Som e Louvor - Após o culto
da noite.
=> ATENÇÃO: A reunião do conselho administrativo
foi transferida do dia 03 para o dia 17/04.

Parabenizamos os casais de nossa igreja que
completaram suas Bodas na última semana. São
eles: o casal Dilermano e Cláudia Rocha
completaram suas Bodas de Safira (16 anos de
união); Dc.Milton e Rita Maria que ontem
completaram suas Bodas de Bronze (51 anos de
matrimônio).
‘‘Que Deus continue abençoando estes estimados
casais de nossa igreja e toda sua família!’’.

