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.Benúcio da Luz Estudo. Joanes Alves

Dir. Rogério e Jardiene Mensagem. Dc.Severino Chalega

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

Dir. Caio Túlio Mensagem. Dc.Adair Nelo

Dir. Naildo e Ladjane

Piano: Benilda

Piano: Benilda

Regente: Miriam Jair

LOUVORES:Manhã: Onofre / Dsa.Solange
Noite: Gabriela / Tatiana / Malena
•OFERTÓRIO: Dc.Severino Milton / Dc.Antonio Manoel
Dsa.Helena Chaves / Dsa.Maria Lopes

Mensagem. Pr.Alcides Alves

Regente: Rosimery Maximino

LOUVORES: Manhã: Pedro Silva e Família
Noite: Fabrício e Sheylla / Eliane e Eli / Equipe dos Caisais
•OFERTÓRIO: Dc.Benício / Dc.Joselias
•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Adair Nelo / Dc.José Vicente

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis

RECEPCIONISTAS: Rocha e Zezé / Gedísia
BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra
Manhã: Amina / Débora

Manhã: Ana Vital / Evellyn
Noite: Lurdinha / Suelen / Grazzi / Ivânia
DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Cristiana e Nalva
Caminhando de 3 e 5 anos - Nalva
Aprendendo de 6 e 8 anos - Tereza / Steffanny
Vivendo de 9 a 12 anos - Ivaneide / Ivanete
CULTO INFANTIL: Coord. Rosimery e Edijanete
Mickaela / Eduarda

Noite: Steffany / Thássia / Mariana R. / Karol / Lúcia
DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Cristiana e Nalva
Caminhando de 3 e 5 anos - Nalva
Aprendendo de 6 e 8 anos - Tereza / Socorro Evangelista
Vivendo de 9 a 12 anos - Ivaneide / Ivanete
CULTO INFANTIL: Coord. Rosimery e Edijanete
Karol / Milay / Mery

HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas
CULTO NA CASA DO CASAL MANO E CLÁUDIA Dir. Sabino

Roteiro da Semana

Mens. Samuel

Culto Matutino
De 06h as 07h

SEDE
TERÇA-FEIRA -À NOITE Mulheres Cristãs em Ação

Vida Cristã – Dir. Márcia Luz
Sociedade de Homens Batistas

CULTO NA CASA DE IRMÃ ISAURA
Dir. Onofre Mens. Pr.Luis
QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO
Dir. Danilo Mens. Pr.Vardelle
Louvor: Benilda
SÁBADO - ENSAIOS E REUNIÕES

S a l o m é / P r. L u i s
SEGUNDA ►
TERÇA ► S e b a s t i a n a R a m o s / S e m . C a r l o s
O n o f re / D c . J o s é Vi c e n t e
QUARTA ►
Va s t i r / D c . A d a i r
QUINTA ►
G e n i l d a / P r. O z é a s
SEXTA ►

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

Informativo Semanal - Ano XXXVII - Nº 21 - 21 de Fevereiro de 2016

Fazendo Discípulos e Edificando Vidas em Cristo

Gestão e
Equilíbrio

Dc. Carlos Cunha / Dc.Isaque Pereira

•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Pedro / Dc.Chalega
BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

www.pibvpe.org

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

Amados irmãos, estamos vivendo um ano
eleitoral de um país em profunda crise econômica,
política e moral. Por isto, mais do que em outros
tempos, precisamos repensar o gerenciamento da
nossa vida doméstica, priorizando o indispensável
e descartando o supérfluo. Como crentes em
Cristo sabemos que a nossa prioridade são as
coisas do Espírito porque nós vivemos em espírito
(gal 5:25), e são essas coisas que permanecem
para sempre.
No evangelho de Mateus 22:15-22 lemos que
os fariseus mandaram seus jovens alunos
perguntarem a Jesus se era lícito ou não pagar o
tributo ao governo. Supunham eles que qualquer
resposta seria tomada como acusação contra o
Divino Mestre diante do tribunal de Roma ou da
Judéia. Jesus porém desmontou a trama deles,
utilizando-se de outro raciocínio que estabelece o
princípio da equidade: dar a cada um o que lhe é
devido. ‘‘Dai a César o que é de César e a Deus o
que é de Deus’’.(v 21)
Trazendo esta ordem de nosso Mestre para o
momento atual chegamos à conclusão de que
precisamos de muita sabedoria e maturidade para
vivermos a nossa dupla cidadania.
Somos cidadãos do reino de Deus com o qual
temos a responsabilidade de tributar-lhe o dízimo
e o serviço cristão, e somos pessoas humanas que
têm a responsabilidade com o sustento da família
e a manutenção das coisas do Estado. Lembrando
que a nossa prioridade são as coisas do reino de
Deus. Foi esta prioridade que eles esqueceram ao
confrontarem o Mestre.
Pr.Ozéas Santos

Feliz Aniversário!
HOJE Dia 21
Alexsandra de Freitas O. Silva......9 8777-4466
SEGUNDA - Dia 22
José Fabrício P. da Silva Filho......9 8873-8324
QUARTA - 24
Maria de Souza dos Santos..........9 8886-7165
QUINTA - Dia 25
Gilma Pessoa Silva Nascimento...9 8506-5924
Bruna Rafaelly Santos da Silva.....9 8823-9312
Odilon Mário Amorim de Oliveira..9 9701-6338
SEXTA - Dia 26
Michely da Silva Tabosa.................9 8846-2408
SÁBADO - Dia 27
Tatiana Iracelly G. P. de Oliveira....9 8799-0789

Parabenize seu irmão(ã)!

Atenção famílias!
Tragam seus amigos e familiares para o 1º
culto da família de 2016 no próximo domingo à
noite.
Naquela ocasião estaremos estreando a
equipe de louvor formada pelos casais levitas de
nossa igreja, além de outras participações.
O Casal Naildo e Ladjane estará na direção
do culto e ouviremos a mensagem do Senhor
ministrada pelo Pr.Alcides Alves. Será uma
noite memorável!

Batismos
Amado irmão, você já é um crente convicto,
e vem alimentando o desejo de tornar-se
membro da PIBV. Programe-se para o 1º
domingo de junho, mês dos próximos
batismos, fale com o seu professor.

Manhã - Culto Doutrinário
¯Chamada a Adoração.........................Instrumental
Prece de Invocação.....................................Pr.Ozéas
¯Louvor Congregacional.........................Hino 15 CC
¯Louvor.........................................................Onofre
Leitura Bíblica...................................Juízes 6:11-16

Dir. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se
debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia
a Joás, abiezrita; e Gideão, seu filho, estava
malhando o trigo no lagar, para o salvar dos
midianitas.
Cong. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe
disse: O Senhor é contigo, homem valoroso.
Dir. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o
Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E
que é feito de todas as suas maravilhas que nossos
pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor
subir do Egito? Porém agora o Senhor nos
desamparou, e nos deu nas mãos dos midianitas.
Cong. Então o Senhor olhou para ele, e disse: Vai
nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos
midianitas; porventura não te enviei eu?
Dir. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei
a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em
Manassés, e eu o menor na casa de meu pai.
Todos. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser
contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um
só homem.
Oração de Intercessão
þ Momento Missionário

Pauta:
A.Expediente
- Composição da Mesa
- Aprovação da Ata
- Comunicações Especiais
B. Relatórios
- Comissão membros
- Ação Social
- Conselho Fiscal
- Tesouraria
C.Eventuais

Benção Araônica e Apostólica

Prelúdio......................................................Piano

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

¯Louvor Cong..................................Hino 304 CC
‘‘Segurança’’

¯Boas Vindas..........................................Equipe
¯Louvor.................................................Gabriela
§Leit. Bíblica...............................1º Tim.4:11-16

Dir. Manda estas coisas e ensina-as.
Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o
exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no
espírito, na fé, na pureza.
Cong. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que
eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te
foi dado por profecia, com a imposição das mãos
do presbitério.
Todos. Medita estas coisas; ocupa-te nelas, para
que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
Dir.

Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.

Persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te
salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te
ouvem.
Oração de Intercessão

¯Louvor.................................Dsa.Solange Ferreira
ESTUDO.............................................Joanes Alves
‘‘DÉBORA E GIDEÃO, JUÍZES VALOROSOS’’
¯Momento de Consagração..................Hino 304 CC
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Noite - Culto Evangelístico

Louvor..........................................Tatiana Iracelly
þ MOMENTO MISSIONÁRIO

TEMA: Leve Esperança
DIVISA: ‘‘Em seu nome as nações colocarão
sua esperança.’’ Mateus 12:21 (NVI)

¯Consagração dos Dízimos e ofertas.......Equipe
¯Louvor............................................Malena Luz
§Mensagem.................................Dc.Adair Nelo

‘‘JOVENS ACIMA DA MÉDIA’’
Benção Araônica e Apostólica

¯Poslúdio...................................................Piano

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

Informativos
Reuniões
=> Após a assembléia

desta manhã breve
reunião com a comissão de finanças e
patrimônio;
SÁBADO
=> Próximo Embaixadores do Rei às 14 h;
=> Equipe de pós-encontro do EJC às 17 horas.

Motivos de Oração
=> Pela campanha de missões mundiais;
=> Oremos pela irmã Carlinda que está há 15
dias acamada;
=> Continuemos orando pelas irmãs Maria
Francisca e irmã Berenice (Bel) que já estão em
casa após terem passado um período
internadas;
=> Pelo Pr.Samuel Cavalcanti;
=>Oremos pelo XVI EJC de nossa igreja e pela
implantação do I ECC em Carpina (sob a
coordenação do casal Pedro e Sandra Lira)
ambos em abril.

Administrativo

Após o Estudo da EBD teremos a
Assembleia Ordinária de nossa igreja. Nesta
assembleia estaremos apreciando os
relatórios financeiros dos meses de
dezembro e janeiro.
É muito importante que todos permaneçam
para essa importante assembleia.

Juventude
Hoje teremos neste santuário a noite da
juventude, ocasião em que ouviremos a
mensagem de Deus ministrada pelo
Dc.Sem.Adair Nelo, líder de apoio a este
valoroso seguimento de nossa igreja.
Ontem tivemos uma bela noite preparatória
do XVI Encontro de Jovens com Cristo que se
realizará nos dias 08 a 10 de abril

Ausência
Na noite de hoje o pastor da igreja estará na
Congregação do CAIC, ocasião em que
ministrará a Palavra e celebrará a Santa Ceia do
Senhor com aquela futura igreja.
No próximo domingo pela manhã o pastor se
reunirá com todos os membros daquela
congregação para apresentar-lhes o anteprojeto do estatuto da futura igreja

Bodas
Parabenizamos o casal Aristeu e Ana Vital
que na última sexta-feira(19) completou suas
Bodas de Opala (24 anos de matrimônio).
‘‘Que Deus continue abençoando e sendo o alicerce
desta união e de toda sua geração’’

MANANCIAL
Na próxima quinta-feira estaremos prestando
contas a UFM desse material e devolvendo o
saldo. Se você não adquiriu ainda seu livrinho
para o culto diário, procure-o só até hoje com a
Dsa.Aguilazil.

Missões Mundiais
ALVO POR CLASSES
Departamento Infantil.............................R$ 300,00
Classe Davi (Adolescentes).....................R$ 200,00
Classe Timóteo (Discipulados)...............R$ 150,00
Classe Salomão (Jovens Casados)..........R$ 400,00
Classe Daniel (Jovens Solteiros).............R$ 400,00
Isaías........................................................R$ 350,00
Débora.....................................................R$ 400,00
Marta.......................................................R$ 200,00
Rute.........................................................R$ 250,00
Classe Abraão (Realização).....................R$ 350,00
TOTAL...................................................R$ 3.000,00

