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Hoje

Próximo Domingo

•PELA MANHÃ- CULTO DOUTRINÁRIO

•PELA MANHÃ- CULTO DOUTRINÁRIO

Dir. Rogério Menezes Mensagem. Pr.Luis Severino

Dir. Jardiene

•NOITE: CULTO DA TERCEIRA IDADE

•NOITE: CULTO CERIMONIAL E BATISMOS

Dir. Aristeu Vicente

Mensagem. Pr.Vardelli Ribeiro

Mensagem. Pr.Ozéas Santos

Dir. Dc.Isaque Pereira Mensagem. Pr.Ozéas Santos

Piano: Benilda Regente: Márcia Luz

Piano: Benilda Regente: Thássia

LOUVORES: Manhã: Carlinda Batista / Helena Maria

LOUVOR: Manhã:Trio: Ester/Ariana/Milay/Larissa Ferreira
Noite: Coral / Grupo Águios / Sheilla

Noite: Maria Germano(Fia) / Grupo da 3ª Idade

•OFERTÓRIO: Dsa.Solange Ferreira / Dsa.Helena Chaves

Dueto: Benicio e Maria da Luz

Dc.Carlos Cunha/ Dc.José Vicente

•OFERTÓRIO: Dsa.Maria Lopes / Dsa.Maria Emília
Dc.Severino Milton/ Dc.Antonio Manoel
•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Isaque / Dc.Adair Nelo
RECEPCIONISTAS: Carminha / Marta Albuquerque

•PLANTÃO NO TÉRREO: Dc.Joselias / Dc.Chalega
RECEPCIONISTAS: Mariângela / Jedísia
BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra
Manhã: Amina e Lúcia

BERÇÁRIO : Coord.Ana Nelo e Valquíria Dutra

Noite: Eduarda Veiga / Lúcia / Ana Vital / Bruna

Manhã: Tiara e Dena Noite: Ana Vital / Mariana / Eduarda
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
Edjanete / Rosimery

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
Edjanete / July Sousa / Raíssa

HOJE À TARDE

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

Informativo Semanal - Ano XXXVII - Nº 35 - 29 de Maio de 2016

Fazendo Discípulos e Edificando Vidas em Cristo

Vida Cristã
Na carta aos Romanos lemos no V. 10 do cap. 8,
o seguinte: ‘‘Se Cristo está em nós, o corpo, na
verdade, está morto por causa do pecado, mas o
espírito vive por causa da justiça.’’
Romanos é a carta mais importante de Paulo.
Esta é a razão porque este escrito ocupa o primeiro
lugar no conjunto das cartas paulinas, embora tenha
sido a sexta a ser escrita. É considerada como o
evangelho de Paulo. O grande tema em foco nesta
carta, é a maneira como vencer a força do pecado,

Sociedade de Homens Batistas

que leva o homem à morte espiritual. O apóstolo

CULTO NA CASA DE IRMÃO SABINO Dir. Marmo Mens. Samuel Almeida

Paulo diz que: ‘‘estar em Cristo, é o livramento

Roteiro da Semana

SEDE
TERÇA-FEIRA -À NOITE
Mulheres Cristãs em Ação
ROL DE BEBÊS – Dir. Salomé
Sociedade de Homens Batistas
CULTO NA CASA DE IRMÃ BIO GORDO
DIR. Antonio Marmo MENS. Aristeu
QUARTA-FEIRA - CULTO DE ORAÇÃO
=>Dir. Dc.Carlos Cunha
Mens. Pr.Ozéas

Louvor: Benilda

SEXTA-FEIRA
Círculos do ECC na casa pastoral
SÁBADO
ENSAIOS E REUNIÕES

Culto Matutino
SEGUNDA ►
TERÇA ►
QUARTA ►
QUINTA ►
SEXTA ►

dessa terrível tragédia para o homem’’. Em
Gálatas 5:24 o mesmo apóstolo declara que ‘‘os

De 06h as 07h

que estão em Cristo crucificaram a carne com as

H e l e n a M a r i a / P r. L u i s
P e n h a / P r. Va rd e l l i
G e n i l d a / P r. O z é a s
Maria José / Sem.Carlos
Dsa.Maria da Luz / Luzinete

suas paixões e concupiscências’’.

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

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

Uma vida cristã autêntica é semelhante a um
grande ringue onde há dois lutadores fortes, cada
um procurando derrotar o outro. A carne querendo
vencer o espírito, e este, pela graça do evangelho,
lutando para suplantar as paixões da carne.
Agostinho, o grande teólogo da igreja cristã no
século V, fez uma afirmação muito contundente,
disse ele: ‘‘Somos da terra, e nos inclinamos para
a terra; porém é perfeitamente possível ao servo
do Senhor fazer do seu corpo mortal, o santuário
do Espírito Santo, sendo crente firme e fielmente
comprometido com a causa do divino Mestre.’’
Pr.Ozéas Correia dos Santos

Feliz Aniversário!
SEGUNDA - Dia 30
Milka Petrúcia Gomes de Lira...............9 8580-1781
Waldemiro Bernardino dos Santos
TERÇA - Dia 31
Eduarda Gomes Bezerra......................9 8791-2631
QUARTA - Dia 1º de Junho
Dsa.Maria José Lopes Alves.................9 9907-6619
Evellyn Patrícia dos S. C. Borges.........9 8515-0651
Valdeci Vieira de Barros
Maria José da Conceição Silva............9 9195-4807
SEXTA - Dia 3
Suélen de Fátima Bezerra da Silva......9 8639-9238
SÁBADO - Dia 4
Eunice Ferreira dos Santos...................9 9334-3306
Maria Elenita dos Santos Bezerra........9 8811-5876

A QUEM HONRA, HONRA!
Na Convenção Estadual dos Gideões
Internacionais realizada no final da semana
passada na cidade de Caruaru, nosso 1º tesoureiro,
Dc.José Pedro de Lira e sua esposa Sandra Lira,
foram aclamados para os cargos de presidente
estadual e capelã respectivamente dessa valorosa
instituição em nosso Estado. O Dc.Pedro Lira
viajou ontem à trabalho para Campinas onde
ficará até o dia 30 de junho. Porém nos dias 10 a 12
estará indo à Brasília à serviço dos Gideões.

Família

Encerram-se hoje os eventos específicos deste
mês da família. O pastor da igreja encontra-se no
Sertão, onde realiza conferências sobre esse tema
em Serra Talhada e Triunfo.

REUNIÕES
=> Candidatos ao batismo - próxima 5ª feira às
19h30;
=> Dia 05/06 - Após a EBD - Comissão de Programa.

Manhã - Culto Doutrinário

Noite - Culto da Evangelístico

Chamada a Adoração.............................Instrumental

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

Prece de Invocação.....................................Pr.Ozéas
Louvor Congregacional............................Hino 389 CC

¯Louvor Congregacional.........................Hino 67 CC

‘‘Sou feliz’’
Louvor.....................................Irmã Carlinda Batista
Leit. Bíblica.........................Isaias 41:10-13; 42:5 e 6
Dir. Não temas, porque eu sou contigo; não te
assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e
te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.
Cong. Eis que, envergonhados e confundidos serão
todos os que se indignaram contra ti; tornar-se-ão em
nada, e os que contenderem contigo, perecerão.
Dir. Buscá-los-ás, porém não os acharás; os que
pelejarem contigo, tornar-se-ão em nada, e como
coisa que não é nada, os que guerrearem contigo.
Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão
direita; e te digo: Não temas, eu te ajudo.
Todos. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e
os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto
produz; que dá a respiração ao povo que nela está, e o
espírito aos que andam nela.
Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela
mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e
para luz dos gentios.

‘‘Cristo Exaltado’’
Louvor...........................Dcs.Benício e Maria da Luz
§Leit. Bíblica......................Efésios 5:22-25; 6: 1-4
Dir. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos,
como ao Senhor;
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também
Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o
salvador do corpo.
Cong. De sorte que, assim como a igreja está sujeita
a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo
sujeitas a seus maridos.
Dir. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como
também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se
entregou por ela,
Todos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no
Senhor, porque isto é justo.
Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro
mandamento com promessa;
Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a
terra.
E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas
criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.

Informativos
Oração Matinal
Amados irmãos, eu lhes faço um apelo: Meu
querido irmão, minha distinta irmã em Cristo,
venha ao culto matutino de sua igreja. É o momento
próprio para buscarmos ao Senhor como nos ensina o
santo homem de Deus, o profeta e rei Davi, no Salmo 5
vs 3: ‘‘Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz; pela
manhã me apresento a ti em oração e fico
aguardando.’’
O culto matutino de sua igreja começa às 6 horas e
termina exatamente às 7 horas. Em nada esse tempo
vai prejudicá-lo. A não ser àqueles que estudam ou
ensinam pela manhã. Quero vê-lo esta semana, nessa
grande batalha espiritual aqui no salão de eventos.
Você pode ser um dirigente e até o mensageiro
nesses cultos. Comece amanhã!

Convocação
A igreja se reunirá em assembleia extraordinária no

Bodas

Louvor.............................................Maria Germano

Secretaria

§Mensagem..................................Pr.Luis Severino

§Mensagem..............................Pr.Vardelli Ribeiro

feriado da última 5ª feira. Amanhã não teremos expediente

Nossa secretária deu seu expediente normalmente no

‘‘QUANDO A IGREJA ORA’’

‘‘VIVIFICADOS EM CRISTO’’

nesse setor de nossa igreja. Programem-se para a próxima

Momento de Consagração.......................Hino 318 CC

Salmos 92:12 a 14 / João 15:1 a 7

3ª feira.

Louvor ...............................Grupo da Terceira Idade

Bençãos 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, por meio de Jesus.
Deus o ama e deseja salvá-lo através de Jesus seu Filho Amado.
Seja bem-vindo e volte sempre!

=> Por esta reta final da transição pastoral em nossa
querida PIBV;
=> Pelos jovens de nossa igreja e outros que estão
prestando o concurso para polícia militar e civil hoje;
=> Pelo momento de transição pastoral de nossa
igreja.

Calendário de Junho
Dia 2
Dia 3
Dia 5

Dia 7
Dia 10
Dia 11

Bodas de Trigo (3 anos de união matrimonial).

Louvor..........................................Irmã Helena Maria

Bênção Araônica e Apostólica

=> Pelos que não estão participando do sustento
financeiro da sua igreja;

Parabenizamos o casal Leandro e Deysiana que

‘‘Que Deus continue os abençoando e à sua geração’’

‘‘Que alegria é crer em Cristo’’

=> Pelos doentes e idosos

de 12 irmãos que serão batizados na noite daquele dia.

¯Dízimos e ofertas........................Equipe de Louvor

Oração de Intercessão

pátria;

próximo domingo às 9h50 para ouvir a profissão de fé

na próxima 3ª feira (dia 31) estará completando suas
Oração de Intercessão

Motivos de Oração
=> Por este momento político e econômico de nossa

Jantar dos Namorados
Dia 11 de junho
Amado casal, procure hoje mesmo a equipe de direção
do ECC para adquirir seu convite para essa noite especial.
São eles: Pedro e Sandra, Adonai e Cristina, Valdir e
Steffanny, Samuel e Márcia, Carlos e Suzana, Joselias e
Socorro, Isaque e Edijanete, Ronaldo e Lúcia, Aristeu e Ana.
Os convites são limitados, não demore em pegar o seu!

Dia 12

=> Último encontro com os batizandos;
=> Circulos do ECC na casa pastoral;
=> Assembléia Extraordinária;
=> Ministração de Batismos;
=> Cerimonial da Santa Ceia;
=> Início das férias do pastor e do zelador;
=> Culto de Ação de Graças do Jovem
Willisson Torres;
=> Circulos do EJC (Nas residências);
=> Jantar Romântico promovido pelo ECC
- Térreo do Templo;
=> 2º domingo de Junho - Dia do Pastor;
=> Lançamento da Campanha de Missões
Estaduais.

No momento em que o divino Mestre mais
precisava chamou seus discípulos para a oração e
eles dormiram. E o Senhor lhes disse: ‘‘Não
pudestes vigiar comigo nem uma hora?’’(Mateus
26:40). Meu amado, venha na próxima 4ª feira ao
culto de oração de sua igreja. É apenas uma hora.

