PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA
PRIMEIRA IGREJA BATISTA

HOJE

Próximo Domingo

MANHÃ - CULTO ADMINISTRATIVO
Dir. Lurdinha Melo
Mens. Pr.Antonio Sérgio
NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO
Dir. Tiago Albuquerque
Mens. Pr.Antonio Sérgio
PIANO: Benilda REGENTE: Luzinete
LOUVOR: Manhã: Adolescentes / Vivian
Noite: Banda: Como Águias / Yolanda / Philippi
OFERTÓRIO: Dsa.Elieser Felix/ Dsa.Maria da Luz
Dc.Isaque Pereira / Dc.Severino Chalega
PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Joselias/ Dc.Adair
RECEPCIONISTAS: Ygor Manoel / Lurdinha

MANHÃ - CULTO DOUTRINÁRIO
Dir. Pâmella Mickaela Mens. Pr.Missionário Márcio Mano
NOITE - CULTO EVANGELÍSTICO
Dir. Ygor Manoel
Mens. Pr.Antonio Sérgio
PIANO: Benilda REGENTE: Márcia Luz
LOUVOR: Manhã: Sheila / Ramon
Noite: Bárbara / Carlos Jr. / Juventude
OFERTÓRIO: Dsa.Aguilazil Santos/ Dsa.Maria Emilia
Dc.Carlos Cunha / Dc.José Vicente
PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Isaque / Dc.Chalega
RECEPCIONISTAS: Raphael / Tamires

BERÇÁRIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

BERÇÁRIO: Coord. Ana Nelo e Edijanete Angela

Manhã: SALA 1 - Karla Mariana, Lurdinha SALA 2 - Benilda, Dena
Noite: SALA 1 - Ana Vital, Milka SALA 2 -Edijanete, Layze
DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma
Crescendo - 2,3,4 anos - Benilda / Evanilma
Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro / Nalva / Ivanete
Vivendo - 7 a 11 anos - Sheila / Ivaneide
CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Manhã: SALA 1 - Ana Vital, Grazzi SALA 2 - Benilda, Evanilma
Noite: SALA 1 - Ana Nelo, Aline SALA 2 -Lucyellen, Laís
DEPARTAMENTO INFANTIL: Nalva e Telma
Crescendo - 2,3,4 anos - Benilda / Evanilma
Caminhando - 5 e 6 anos - Socorro / Nalva / Ivanete
Vivendo - 7 a 11 anos - Sheila / Ivaneide
CULTO INFANTIL: Liliane Maciel (Educadora Religiosa)

Escala: Mensageiras do Rei / Isaque, Diêgo, Raíssa, Mika

Equipe: Igor, Duda, Ygor, Carlinhos Mens: Karla Mariana

HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas
Culto na casa da irmã Maria Pereira Dir. Geraldo Bezerra Pregador: Joel saraiva

Roteiro da Semana

SEDE
TERÇA-FEIRA -À NOITE
Mulheres Cristãs em Missão
ROL DE BEBÊS – Coord. Telma Chalega
Sociedade de Homens Batistas
Culto na casa do irmão Dilermano (Mano)
Dirigente: Gustavo George Pregador: Dc.Vicente
QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO
Dir. Fabrício Louvor: Mônica
Mens: Dc.Adair Nelo
QUINTA-FEIRA
Culto de ação de graças pelo
aniversário da Dsa. Maria da Luz
SÁBADO - À TARDE - ENSAIOS
À NOITE - Programação da Juventude
com o Missionário Pr.Márcio Mano

Culto Matutino
De 06h as 07h

SEGUNDA ►
TERÇA ►
QUARTA ►
QUINTA ►
SEXTA ►

Telma / Pr.Luis
Antonio Sabino / Dc.Benicio
Maria Francisca / Liliane
Penha / Dc.Adair Nelo
Irandi / Pr.Sérgio

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

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

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

Pastor Titular: Antonio Sérgio de Araújo Costa - Th.D (prasergiocosta@yahoo.com.br) - (77) 9 9135-8426
Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (79) 9 8807-8880 / (79) 3259-4770

Informativo Semanal - Ano XXXVIII - Nº 46- 20 de AGOSTO de 2017

Uma Igreja Centenária servindo ao Deus Eterno
PELA FÉ, DIANTE DO TRONO DA GRAÇA DE DEUS: OREMOS SEM CESSAR! (I)
“Acheguemo-nos, portanto, conante, junto ao trono da graça, a m de recebermos misericórdia e
acharmos graça para socorro em ocasião oportuna” (Hebreus 4.16).
TRONO. Símbolo de soberania e poder no céu e na terra. E quando se trata do trono de Deus, o sentido é pleno,
absoluto, ou seja, tudo o que envolve o seu Ser, tais como: a soberania, o poder, a majestade e a santidade! O
espantoso é que o trono está sempre aberto para os lhos de Deus. Temos livre acesso ao Seu trono. Privilégio
inaudito! Não poderia ser diferente, pois o próprio Deus rasgou o véu do santuário pela morte de seu Filho,
abrindo-nos o caminho da salvação eterna (João 5.24). Mas, temos buscado ao Senhor através da ORAÇÃO?
Temos seguido o exemplo de seu Filho amado? (Mc 1.35). Em Mateus lê-se: “E Jesus clamando outra vez com
grande voz, entregou o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo; e tremeu a terra, e
fenderam-se as pedras. ” (Mt 27.50,51). Será que temos consciência do que este ato de Deus em Jesus Cristo
realmente signica para Igreja atual?
O autor aos Hebreus é incisivo quanto ao que Deus espera dos seus lhos, bem como quanto ao modo como
devemos nos apresentar diante do Seu trono. Deus almeja que nos coloquemos diante dele pela ORAÇÃO E
SUPLICA INCESSANTE (1 Ts 5.17), tal qual seu Filho Amado. Acerca de sua vida de oração, os Evangelhos são
ricos em informações. Em Marcos 1.35, lê-se: “E, levantando-se de manhã MUITO CEDO, estando AINDA
ESCURO, saiu, e foi para um lugar deserto, E ALI ORAVA". O Apóstolo Paulo exorta de forma incisiva a igreja
da Tessalônica: “Orai, sem cessar” (1 Ts 5.17). Amados, quanto ao modo como devemos nos apresentar diante do
Senhor: com OUSADIA! Deus espera que nos apresentemos diante do seu trono não como mendigos, mas como
lhos. Somente lhos podem se apresentar com CONFIANÇA E ESPERANÇA, ou seja, pela FÉ (Salmos 37.1-5;
1.1-4), pois são HERDEIROS COM CRISTO de todas as bênçãos celestiais. É assim que temos nos apresentado
Diante do nosso Pai?
Amados observem ainda a natureza do trono de Deus, nosso Pai: trono de "GRAÇA”. E, por isso, podemos
clamar: “ABBA, PAI”, isto é, “paizinho”. Apenas lhos podem assim se dirigir a Deus-Pai. Ora, o PAI (as
Escrituras armam várias vezes), é um PAI TERNO, BONDOSO E AMOROSO e não aquele Deus terrível como
tem sido apresentado por um temor excessivo dos homens! E, portanto, ao ORARMOS, sabemos que seremos
ouvidos, sobretudo que acharemos MISERICÓRDIA E GRAÇA. Sim, pois o Pai lembra-se de que “somos pó” e,
desse modo, frágeis moral e espiritualmente. Logo, somos convidados a nos REVESTIRMOS do SENHOR DO
SEU PODER. Um hino que cantamos acentua esta verdade: “Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de
Jesus!” (CC, nº 89). “Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas
recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai” (Rom. 8.15). Que benção é poder
acessar o trono de Deus-Pai pela FÉ!
Finalmente, o que podemos obter de Deus, pois GRANDES são suas promessas: “... a m de recebermos
MISERICÓRDIA e acharmos GRAÇA para SOCORRO em ocasião oportuna”. GRAÇA, FAVOR
IMERECIDO. Oh! Quanto Deus nos ama! Oremos por nossa Igreja, lideres, famílias - casamento, lhos,
cônjuges -, nação, pelos perdidos. Lembro ainda aos irmãos que, dentre os propósitos de Deus, que “já nos
abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo...” (Efésios 1.1-ss), temos a promessa de sermos abençoados ao
longo da vida (e, na eternidade)
que pode ser e, muitas vezes tem sido extremamente espinhosa, pois de grandes
Sub-temas:
embates contra nossos inimigos
– a carne, o sangue
e diabo,
conforme
em 1 Pedro 5.8,9: “8Sede sensatos e
A espiritualidade
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pessoal;
vigilantes. O Diabo, vosso inimigo,
anda ao redor
leão,
rugindo
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da como
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familiar; a quem devorar.9Resisti-lhe,
permanecendo rmes na fé”. Portanto, que benção é saber que podemos contar com Deus na jornada da vida.
A espiritualidade da mulher cristã na vida prossional;
OREMOS SEM CESSAR, AMADOS DO SENHOR!

A espiritualidade da mulher cristã na vida eclesiástica.

Pr.Antonio Sérgio

Manhã - Culto Administrativo

Noite - Culto Evangelístico

Prelúdio................................................................Piano
Oração Invocatória...........................Pr.Antonio Sérgio
Louvor Congregacional...........................Hino 324 CC
Louvor.......................................Grupo de Adolescentes
§Leitura Bíblica..........................................Salmos 62

Prelúdio.......................................................Piano
Chamada a Adoração................Equipe de Louvor
Oração Invocatória...................Pr.Antonio Sérgio
Louvor Cong....................................Hino 475 CC

DIR. A minha alma espera somente em Deus; dele vem a
minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é
a minha defesa; não serei grandemente abalado.
CONG. Até quando maquinareis o mal contra um homem?
Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede
encurvada e uma sebe prestes a cair.
Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua
excelência; deleitam-se em mentiras; com a boca
bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. (Selá.)
DIR. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele
vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha
salvação; é a minha defesa; não serei abalado.
CONG. Em Deus está a minha salvação e a minha glória; a
rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus.
Conai nele, ó povo, em todos os tempos; derramai perante
ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio.
TODOS. Certamente que os homens de classe baixa são
vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira;
pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a
vaidade.
Não coneis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina;
se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o
coração.
DIR. Deus falou uma vez; duas vezes ouvi isto: que o poder
pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a
misericórdia; pois retribuirás a cada um segundo a sua
obra.

Oração de Intercessão
Consagração de Dízimos e Ofertas.......Hino 244 HCC
Louvor........................................................Vivian Alves
§Mensagem.....................................Pr.Antonio Sérgio
‘‘PELA FÉ, DIANTE DO TRONO DA GRAÇA DE
DEUS: OREMOS SEM CESSAR! (I)”
(Hebreus 14:16)

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A. Expediente Administrativo
- Composição da Mes
- Aprovação da Ata
- Cartas e Comunicações
B. Relatórios
- Conselho Administrativo
- Conselho Fiscal
- Tesouraria
C. Assuntos Eventuais
Bênção Araônica e Apostólica
Poslúdio.....................................................................Piano

Orai sem cessar!
=> Amados irmãos que possamos intensicar nossas
orações em favor da jovem Letícia Soares (aguarda
cirurgia), e também da bebê Alice Alves (que ainda está
hospitalizada), e pela Drª Martha.

Consagração Culto Infantil
Louvor.....................................................Yolanda
§Leitura Bíblica(UNISS)...Apocalipse 20:11-15
E vi um grande trono branco, e o que estava assentado
sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu; e não se
achou lugar para eles.
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de
Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o
da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que
estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno
deram os mortos que neles havia; e foram julgados cada um
segundo as suas obras.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é
a segunda morte.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi
lançado no lago de fogo.

Informativos
DOMINGO, O DIA DO SENHOR!
O domingo, dia do Senhor, é o dia do descanso
cristão satisfazendo plenamente a exigência divina e a
necessidade humana de um dia em sete para o repouso
do corpo e do espírito. (1) Com o advento do
Cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o
dia do Senhor, em virtude de haver Jesus ressuscitado
neste dia. (2) Deve ser para os cristãos um dia de real
repouso em que - pela frequência aos cultos nas igrejas
e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica
e outras atividades religiosas - eles estarão se
preparando para “aquele descanso que resta para o
povo de Deus”. (3) Nesse dia os cristãos devem absterse de todo trabalho secular, excetuando aquele que
seja imprescindível e indispensável à vida da
comunidade. Devem também abster-se de recreações
que desviem a atenção das atividades espirituais. (4)
1) Gn 2.3; Ex 20.8-11; Is 58.13-14 2) Jo 20.1,19,26; At 20.7; Ap
1.10; 3) Hb 4.9-11; Ap 14.12,13; 4) Ex 20.8-11; Jr 17.21,22,27; Ez

Agenda/Centenário

Louvor........................................ ‘‘Como Águias’’
Dízimos e Ofertas.....................Equipe de Louvor
Louvor........................................ André Philippi

Solicito aos amados irmãos líderes de ministérios que,
por gentileza, encaminhem para secretaria da igreja até o
dia 31 de agosto, possíveis eventos ligados aos seus
ministérios para o ano de 2018, pois vamos editar a
Agenda do Centenário e, nela estarão inseridas todas as
atividades do ano.

§Mensagem............................Pr.Antonio Sérgio

Ação de Graças

Oração de Intercessão

‘‘O DIA DO JUÍZO: ESTÁS PREPARADO?’’
(Apocalipse 20:12-15)

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

Culto Infantil

Informamos aos queridos pais e responsáveis que a
partir do próximo mês a faixa etária das crianças que
devem permanecer no culto infantil será de 4 a 9 anos.
Crianças a partir de 10 anos devem permanecer no
templo.
Pr.Antonio Sérgio / ER.Liliane

VISITAÇÃO - Amanhã a noite
será na casa do jovem Mateus
José - Rua: 5, nº 36 A Bairro: Amparo.

Feliz Aniversário!
HOJE - Dia 20
Ezequiel Alves de Oliveira.......................9 8802-5029
Steffanny dos Santos F. de Lira Santana..9 8621-0796
Marineide Maria da França....................9 8342-2095
Segunda - Dia 21
Taciana Doralice da Silva Cavalcanti.....9 8318-7159
Terça - Dia 22
José Guilhermino Filho............................9 8734-4776
Bruno Luiz dos Santos..............................9 8441-6722
Quarta - Dia 23
Joanes Alves de Lima...............................9 9143-7984
Quinta - Dia 24
Maria do Socorro Alves de Oliveira........9 8794-9435
Sexta - Dia 25
Dsa.Maria José da Luz.............................9 8695-4704

Juniores
No 1º Domingo de setembro teremos uma
programação especial com o Ministério de Educação
Cristã - Promovendo os Juniores para a sala de
Adolescentes da EBD. São crianças que já completaram
ou estarão completando ‘‘este ano’’ 12 anos. Nos
alegramos com essa nova etapa de vida de cada um,
crendo que Jesus continuará ajudando-os a serem
discípulos ﬁéis.

Na próxima sexta-feira a nossa Dsa.Maria da Luz
estará dedicando a Deus um culto em ação de graças
por mais um ano de vida que estará completando neste
mesmo dia e conta com a participação de todos os
irmãos e amigos.

ATENÇÃO! Recomendações Pastorais
ÁGUA MINERAL - NÃO é permitida a circulação de água
mineral durante o culto. Chegue cedo, tome sua água e acomode-se
no santuário;
ROUPAS - Lembremo-nos de usar ROUPAS ADEQUADAS
(não são permitidas: Bermudas, Camisetas, Calças coladas, Saias
ou Vestidos curtos e transparentes e outros similares,
INCLUSIVE NOS ENSAIOS).
INFORMATIVOS - Todos os informativos DEVEM ser levados à
direção do culto antes que os mesmos tomem seus lugares na
plataforma.
CELULARES - Devem ser postos no modo vibra-call ou silencioso
se não puder ser desligado.
RECEPÇÃO - Apenas os recepcionistas escalados devem
permanecer na rampa

Próximo
Domingo
ALMOÇO DA FAMÍLIA
R$ 10,00
Em prol do XXV ECC

