PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE VITÓRIA
Praça Diogo de Braga, 195 - Vitória de Santo Antão - PE
Bairro: Matriz - CEP:55602-065 Tele-Fax: 3523-1023

Próximo Domingo

Hoje
•PELA MANHÃ- CULTO ADMINISTRATIVO

•PELA MANHÃ- CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Sem.Carlos Marques ESTUDO. Pr.Antonio Sérgio

Dir. Dsa.Elieser Félix Mensagem. Pr.Antonio Sérgio

•NOITE: CULTO EVANGELÍSTICO

•NOITE: CULTO CERIMONIAL DA SANTA CEIA

Dir. Joanes Alves

Dir. Márcia Luz Mens. Pr.Antonio Sérgio Ceia:Pr.Ozéas

Mensagem. Pr.Antonio Sérgio

Piano: Benilda Regente: Dsa.Maria da Luz

Piano: Benilda Regente: Miriam Jair

LOUVOR: Manhã: Ivânia Cabral / Mulheres Transformadas

LOUVOR: Manhã: Ariana, Milay e Pietra / Letícia Soares

Noite: Trio Misto / Ezequiel Oliveira
•OFERTÓRIO: Dsa.Maria Emilia / Dc.Isaque Pereira
Dsa.Solange Ferreira / Dc.Adair Nelo
•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Pedro Lira / Dc.José Vicente

Noite: Coral / Karla Mariana / Rosimery
•OFERTÓRIO: Dsa.Maria Lopes / Dc.Benício da Luz
Dc.Pedro Lira / Dc.Carlos Cunha
•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Adair Nelo/ Dc.Chalega

RECEPCIONISTAS: Carminha / Mariângela

RECEPCIONISTAS: Isaque e Ana Reis

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

Manhã: Itaquatiara / Eudenice

Manhã: Bruna / Grazzi

Noite: Steffanny / Thássia / Valquiria / Grazzi

Noite: Bruna Sousa / Lúcia / Ana Vital / Amina

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Nalva Maximino
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

DEPARTAMENTO INFANTIL: Coord.Nalva Maximino
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
Juli Sousa / Raíssa

Ivânia / Julia

HOJE À TARDE
Sociedade de Homens Batistas
CULTO NA CASA DE IRMÃO DINHO Dir. Martins Mens. Samuel Almeida

Roteiro da Semana

Culto Matutino
De 06h as 07h

SEDE
TERÇA-FEIRA -À NOITE
->Mulheres Cristãs em Ação
VIDA CRISTÃ
Sociedade de Homens Batistas
CULTO NA CASA DE IRMÃO GERALDO
Dir. João Batista

Mens. Aristeu

QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO
=>Dir. Dc.Benício Mens. Pr.Antonio Sérgio
Louvor: Onofre / José Vicente

ENSAIOS
Coral - Todo sábado às 15 horas
MCA - Terças-feiras às 20h15

P e n h a / P r. A n t o n i o S é rg i o
SEGUNDA ►
Helena Maria / Liliane
TERÇA ►
Martins / Dc.Benício
QUARTA ►
Sem.Carlos / Aristeu
QUINTA ►
D
s
a
.
M
a
ria da Luz / Dc.Adair Nelo
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

www.pibvpe.org

Primeira Igreja Batista de Vitória - PE

Pastor Titular: Antonio Sérgio de Araújo Costa (prasergiocosta@yahoo.com.br) - (77) 9 9135-8426
Pastor Emérito: Pr.Ozéas Correia dos Santos (79) 9 8807-8880 / (79) 3259-4770
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Fazendo Discípulos e Edificando Vidas em Cristo
ÉTICA CRISTÃ E POLÍTICA:
UMA REFLEXÃO SOBRE O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA - III
Eis a triste condição de milhões de brasileiros: Sem terra, sem teto, sem trabalho, sem dignidade, sem
esperança... Isto nos faz lembrar o que disse Abraham Kuyper, (O Cristianismo e a Luta de Classes,
publicado em 1891) ardoroso defensor da ortodoxia bíblica contra os teólogos liberais, fundador da
Universidade Livre de Amsterdã, e primeiro-ministro da Holanda: “Quando ricos e pobres se opõem uns
aos outros (Jesus) nunca fica do lado dos ricos, mas sempre do lado dos pobres... Ele se colocava
invariavelmente contra os poderosos e aqueles que viviam luxuosamente, e a favor dos que sofriam e
eram oprimidos” (Paul Freston, Fé Bíblica e Crise Brasileira, p.47). Deus usa seus servos fiéis para
abençoar as nações, homens que se dedicam ao seu semelhante por princípio e formação cristã. No
entanto, o autor de Provérbios afirma: “Quando o ímpio domina, o povo se entristece; quando o justo
governa, o povo se alegra” (29.2). E, para mudar tal situação só através de homens comprometidos com o
temor de Deus, os valores humanos eternos e, portanto, com o bem comum. Destaco, finalmente, uma
advertência excepcional de Max Weber sobre a atividade política: “atividade política é como escavar
lenta e determinadamente em solo duro, com entusiasmo e discernimento. A história prova que não se
alcança o possível se não se sai às vezes em busca do impossível. O homem que empreende atividade
política precisa ser um líder e até mais que isso – um herói, no sentido literal. Os que não possuem
nenhuma dessas qualidades precisam armar-se da fortaleza de coração que dá esperanças até aos
desesperados, ou não terá condições de fazer coisa alguma. Só os que têm a certeza de não esmorecer
quando o mundo lhes parecer estúpido ou mesquinho demais para apreciar o que eles lhe oferecem, e
estão dispostos a perseverar, devem escolher a política como profissão”.
Hans Küng, teólogo Alemão é incisivo ao perguntar: Por que se deve ser cristão? Sua resposta
profunda do sentido do ser cristão aplica-se, de igual forma, a participação cristã na vida da polis e,
portanto, da política. Eis sua contundente resposta: Para ser verdadeiro homem! Que vem a ser isto? Ele
diz: “... Olhando para o Cristo crucificado e vivo, o homem (também o do mundo de hoje) é capaz, não
somente de agir, mas de sofrer, não só de viver, mas de morrer. E onde a pura razão se vê obrigada a
capitular para ele ainda existe sentido, também no absurdo da miséria e da culpa, pois também ali ele se
sabe sustentado por Deus, tanto no que é positivo, quanto no que é negativo. Desse modo, a fé em Jesus,
o Cristo, oferece-lhe paz com Deus e consigo mesmo, sem escamotear os problemas deste mundo. A fé
torna o homem autenticamente humano, porque o faz ser co-humano: aberto ao extremo, para o outro
que dele precisa, para o “próximo”. Perguntamos: por que se deve ser cristão? Agora compreender-se-á
mesmo se dermos à resposta uma formulação concentrada: No seguimento de Jesus Cristo o homem, no
mundo de hoje, pode viver, agir, sofrer, morrer verdadeiramente como homem: em ventura e desgraça,
vida e morte, amparado por Deus a serviço dos homens. (KÜNG, HANS. Ser Cristão. Trad. Pe. José
Wisniewski Filho. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1976, p. 523)
Que devemos fazer como cidadãos? Que devemos fazer como cristãos? Devemos nos envolver
politicamente ou nos omitir? Alguns, tentando se justificar, dizem: “Votar? Para quê? São todos farinha do
mesmo saco!”. Você certamente já disse ou ouviu alguém dizer isto. Contudo, tal postura cômoda, para
não dizer omissa, não resolverá os grandes problemas nacionais – morais, espirituais, sociais, econômicos
e políticos. É melhor, como cristãos, decidirmos pela participação firme e consciente, quer como cidadãos
comuns ou políticos profissionais a serviço do país. Assim, caro leitor, seja qual for à opção, que seja para a
construção do bem comum e para a glória de Deus. Lembremo-nos, da promessa de Deus: “Bemaventurada é a nação cujo Deus é o Senhor” (Sl 144.15 b).
Pr. Antonio Sérgio de Araújo Costa

MULTIPLICANDO O AMOR
AMOR DE DEUS
Manhã - Culto Administrativo

Noite - Culto Evangelístico

Chamada a Adoração...................................................Piano
Oração de Invocação.................................Pr.Antonio Sérgio
Louvor Congregacional......................................Hino 171 CC
Louvor..............................Grupo Mulheres Transformadas
Leit. Bíblica.......................................................2ª Tim.3:1-9
Dir. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão
tempos penosos; pois os homens serão amantes de si
mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios,
Cong. sem afeição natural, implacáveis, caluniadores,
incontinentes, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do
que amigos de Deus,
Dir. tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder.
Afasta-te também desses.
Porque deste número são os que se introduzem pelas casas,
e levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados,
levadas de várias concupiscências;
Todos. sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao
pleno conhecimento da verdade.
E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim
também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos
de entendimento e réprobos quanto à fé.
Dir. Não irão, porém, avante; porque a todos será manifesta
a sua insensatez, como também o foi a daqueles.
Oração de Intercessão
Louvor............................................................Ivânia Urbano
§ESTUDO DA EBD................................Pr.Antonio Sérgio
‘‘O FUTURO DA IGREJA’’
Consagração de Dízimos e ofertas.....................Hino 300 CC

Processional...........................................................Piano
Chamada a adoração..........................Equipe de Louvor
Oração Invocatória
Louvor Congregacional................................Hino 367 CC
‘‘Firme na Rocha’’
Louvor.............................................................Trio Misto
Leitura Bíblica.................................................Tito 3:1-8
Dir. Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores
e autoridades, que sejam obedientes, e estejam
preparados para toda boa obra,
que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas
moderados, mostrando toda a mansidão para com todos
os homens.
Cong. Porque também nós éramos outrora insensatos,
desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e
deleites, vivendo em malícia e inveja odiosos e odiandonos uns aos outros.
Dir. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso
Salvador e o seu amor para com os homens,
não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos
feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou
mediante o lavar da regeneração e renovação pelo
Espírito Santo,
Cong. que ele derramou abundantemente sobre nós por
Jesus Cristo, nosso Salvador;
para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos
feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A. Expediente Administrativo
- Composição da Mesa
- Aprovação da Ata
- Cartas e Comunicações
B. Relatórios
- Conselho Fiscal
- Tesouraria
- Ação Social
- Comissão de Membros
C.Assuntos Eventuais

Todos. Fiel é esta palavra, e quero que a proclames com
firmeza para que os que crêem em Deus procurem
aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e
proveitosas aos homens.
Oração de Intercessão
Louvor Congregacional................................Hino 52 HCC
‘‘Grandioso és tu’’
þ Momento Missionário
Dízimos e ofertas..................................Equipe de Louvor
Louvor..................................................Ezequiel Oliveira
§Mensagem......................................Pr.Antonio Sérgio

Benção Araônica e Apostólica..................Pr.Antonio Sérgio

Bênção Araônica e Apostólica

Poslúdio.......................................................................Piano

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

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!

Informativos
Calendário de Outubro
Dia 2

=> Culto de celebração da santa ceia do
Senhor com Pr.Ozéas Santos;
Dia 7
=> Reunião Administrativa do Diaconato;
Dia 8
=> Culto de Consagração do XXVI
Encontro de Casais com Cristo;
Dias 14 a 16 => XXIV Encontro de Casais;
Dia 22
=> Culto de avaliação do XXIV ECC;
Dia 23
=> Reunião de avaliação com os
coordenadores - à tarde;
=> Culto da Família - à noite.
Dia 29
=> Culto de Ação de Graças pelo
Aniversário do Dc.Benício e Benilda.

Orai sem cessar!
=>Por todos os enfermos e idosos de nossa igreja;

=>Pela eleição municipal no próximo domingo;
=>Pelos últimos preparativos para o XXIV Encontro
de Casais com Cristo nos dias 14 a 16 de outubro.
=> Pela seleção da nova diretoria do próximo
biênio.

Reunião Extraornária
Amanhã a noite todos os componentes da
Comissão de Finanças e Patrimonio deverão
estar presentes aqui na PIB às 19h. Márcia e Samuel

Coordenadores ECC
Não esqueçam sua 3ª e última reunião hoje a
tarde às 14h30 no salão de eventos, para
podermos esclarecer os pontos que ainda
faltam e tirar as dúvidas necessárias.

Bodas

Parabenizamos alguns casais de nossa igreja
pelas comemorações de suas Bodas:
Amanhã (26): O casal Ednilson e Alexsandra,
completarão suas Bodas de Louça (22 anos de
união);
Sexta-feira (30) - Josildo e Tânia completarão
suas Bodas de Crizo (33 anos de união).

Feliz Aniversário!
TERÇA - Dia 27
Ronaldo Pereira Dutra.................................9 8823-7750
QUARTA - Dia 28
Cleonice Nascimento de F. Siqueira..........9 8847-5696
Thúlio Dionisio da Silva Pimentel...............9 9621-2464
SEXTA - Dia 30
Heronides Soares de Oliveira.....................9 3523-0568
Lucas Francisco da Silva............................9 9731-4828
Cintia Priscilla Torres da Silva.....................9 8329-6441
Carlos Arthur Cavalcanti..............................9 8433-9880

‘‘Desejamos que você cresça em amor,
saúde e fé em Cristo!’’
Para sua meditação: Efésios 4:15

Assembleia

Logo mais às 10h teremos a assembleia geral
ordinaria de nossa igreja. Todos os membros
permaneçam no santuário.

Missões Nacionais
Tema: ‘‘É tempo de avançar multiplicando o amor de
Deus!’’
Divisa:
“Levantemo-nos e edifiquemos!
E fortaleceram as mãos para a boa obra.”
(Neemias 2.18)

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

