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Primeira Igreja Batista
em Centenário

DESAFIADOS A SER PADRÃO DE SUBMISSÃO A CRISTO, EM SANTIDADE
Você nunca errou e não tolera quem erra? Você conseguiu vencer pela graça de Deus um trauma e
exige que todos os outros também já tenham vencido? Sua vida é tão limpa a ponto de passar pelo teste da luva
branca? A que nível de santidade você se coloca? Todos somos santos pela graça e misericórdia de Jesus, por
reconhecer os nossos pecados diante da cruz. O fato de buscarmos diariamente a santidade não nos torna mais
santos que aqueles que ainda não venceram medos, preocupações e problemas. Se a sua busca pela santidade for
sincera e com o coração quebrantado, em total dependência do Pai, estamos no caminho certo. Mas, se olharmos o
irmão com desdém e nos colocarmos em um patamar intocável, pensando estar em uma pura santidade, estamos
num verdadeiro engano.
A vida com Cristo traz liberdade na busca diária por ele, traz liberdade em amar o outro do jeito que
ele é, traz liberdade em doar-se, seja lá o que o outro é ou faz, liberdade em perdoar, liberdade em ser usado por
Deus no momento que ele quiser. A nossa santidade vem inteiramente de Cristo. Somos justificados pela fé no
sacrifício de Deus. Não pelo que eu faço, mas pelo que ele fez.
Nossa santidade é derivada da comunhão com Ele. E a santidade é um caminho de relacionamento,
relacionamentos são diferenciados. Posso amar intensamente uma dúzia de pessoas, mas com cada uma o
relacionamento será diferente, cada uma terá uma coleção de detalhes totalmente diferentes. Cada pessoa tem uma
caminhada individual com Deus a fazer, diferente da sua. Embora haja leis absolutas, a maioria das coisas que
exigimos de outros não passa de coisas que pertencem à nossa experiência pessoal com Deus e não deveriam
nunca se tornar regras universais. Abra os olhos para amar e perdoar e nunca para julgar e condenar.
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CULTO DA MANHÃ - 10:20h
Dirigente: Pr. Joelson da Costa

CULTO DA NOITE - 18:30h
Dirigente: Diaconisa Lirlanes

√ Prelúdio.......................Instrumental
√ Boas–vindas..................Equipe PIBC
√ Oração

√Prelúdio..........................Instrumental
√Boas–vindas................................ Vídeo
√Oração

Integralmente submissos
a Cristo ...

SUBMISSOS A CRISTO...

Promovendo o Trabalho Batista

√Chamada ao Culto ........Hino 377 do
HCC “Com Tua Mão Segura bem a
Minha”
√ Leitura bíblica alternada (HCC 376
“Na Mão do Senhor Há Poder”
Dirigente: Ó minha alma, espera
silenciosa somente em Deus, porque
dele vem a minha esperança.
Congregação: Humilhai-vos debaixo da
potente mão de Deus, para que a seu
tempo vos exalte.
Todos: Na tua mão há força e poder; na
tua mão está o engrandecer e o dar
força a tudo.
√ Testemunho de oração.........Rogério
√ Cânticos ........................Equipe PIBC
√ Momento Missionário e de Dedicação
de Dízimos, Ofertas e vidas.....Célia
√ Participação musical............Luiz Carlos
√Oração de Gratidão

√ Hino 80 do HCC “Bendito seja
sempre o Cordeiro”
√ Dia da Aliança Batista Mundial.....
Participação da MCA
√ Momento de oração

Pelos crentes batistas ao
redor do mundo formando a
Aliança Batista Mundial

Pela Convenção Batista
Brasileira (Juntas, Órgãos,
Igrejas e a 95ª Assembleia em
Gramado)

√ Cânticos ......................Equipe PIBC
√ Leitura bíblica:Mateus 28: 19-20
Dirigente:Portanto ide, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo,
Congregação:Ensinando-os a guardar todas as
coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu
estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos. Amém.

√ Momento Missionário e de Dedicação
de Dízimos, Ofertas e Vidas..............Célia
√ Participação musical.................. Hermes

Vivamos em Novidade de Vida
“Já estou crucificado com Cristo; e
vivo, não mais eu, mas Cristo vive
em mim”Gálatas 2:20a

Vivendo em Santificação
e Comunhão

√ Participação musical.......Cely Regina
√ Mensagem............Pr. Joelson da Costa
√ Oração
√ Agradecimentos e anúncios
√ Poslúdio...........................Equipe PIBC

√ Divisa para o ano de 2015:

"Libertados do pecado, transformados
em servos de Deus, tendes o vosso
fruto para a santificação e,por fim, a
vida eterna".Romanos 6.22

√ Mensagem..........Pr. Joelson da Costa
√ Celebração da Ceia do Senhor
√ Oração final
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PIBC EM AÇÃO
MENSAGEIRAS DO REI
MULHER CRISTÃ EM AÇÃO
Convidamos todas as
As conselheiras Lirlanes e
irmãs para nossa primeira
Selma avisam que nossas
reunião de 2015. Será uma
Mensageiras do Rei (meninas
reunião inspirativa com o
e adolescentes de 9 a 16
anos) voltam a se reunir nesta
estudo da revista Visão
segunda-feira (02/02), às 18
Missionária.
horas. Nas semanas
Data: Nesta quarta-feira (04/02)
seguintes, as reuniões serão às quartasHorário: 18 horas
feiras, também às 18 horas. Participem!
Estudo: Relacionar-se em Aceitação. Aceito!
EMBAIXADORES DO REI
Preletora: Márcia Barboclher
MINISTÉRIO DE MISSÕES


Louvamos a Deus pela vida de todos os
irmãos que receberam seus certificados
de colaboradores de Missões referente ao
ano de 2014;



A partir de hoje, em todos os primeiros
domingos do mês, teremos um Momento
Rogério)
Missionário no culto da manhã e da noite;



O nosso Brechó Missionário continua
funcionando. Faça-nos uma visita na
Lojinha da Esquina!



Nesta quarta-feira (04/02), o nossa Bazar
e Cantina para Missões funcionarão
durante o horário da reunião da MCA;



Continuamos desafiando mais irmãos a
participarem deste Ministério orando e
contribuindo mensalmente para Missões.
No seu envelope de dízimos existe uma
coluna para as ofertas missionárias.

Os Embaixadores do Rei
(meninos e adolescentes de 9 a
16 anos) já estão preparando o
seu Congresso no início do mês
de março. As reuniões deste
segmento continuam
acontecendo aos sábados, às
16 horas e aos domingos, às 17
horas. (Conselheiros: Marco e

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Agradecemos aos 12 professores que
participaram no domingo próximo passado da
reunião do 1º trimestre de 2015. Conforme o
texto apresentado, procuremos ser professores
mais eficazes e segundo o coração de Deus.

“Se é ministério, seja em ministrar; se é
ensinar, haja dedicação ao ensino”.

AMIGOS DE MISSÕES
A irmã Suellen Cunha avisa que
os Amigos de Missões
(crianças de 4 a 8 anos) voltam
a se reunir a partir desta quartafeira(04/02), às 19:30 horas.
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AGENDA DA SEMANA
√ Segunda-feira (02/02) - 18 horas
Dirigente: Márcia Barboclher

“Ensina-nos a contar os
nossos dias de tal
maneira que alcancemos
corações sábios” Salmos
90.12
02/02
02/02
03/02
03/02
03/02
05/02
06/02

Patrícia Daniel Gonçalves
Simone da Conceição Silva
Alcidéa Targino Freitas
Douglas Sena Rodrigues
Tânia de Azevedo Ribeiro
Bruna Maria A. da Silva
Hermes José da S. Ribeiro

√ Terça-feira (03/02) - 7 horas
Dirigente: Simone da Conceição

986519700
36523066
993810745
973431832
27711516
975104941
995946659

√ Quarta-feira (04/02)- 19:30h
Dirigente: Pr. Joelson da Costa
√ Domingo (08/02) - 8 horas
Culto Heróis da Fé
Dirigente: Anísia Marinelli

ESCALA PARA HOJE
Berçário

M - Ceir Santos
N - Marilene

Culto Infantil

Ingrid, Zena, Aniele

Recepção

M - Sueli
N - Luzimar/Vera

Plantão Diaconal

M - Jonatas
N - Hélio

Sonoplastia

M - José Francisco
N - José Francisco

Conselheiros

Márcia, Tupiara,
Wesley, Laís

CALENDÁRIO PARA O MÊS DE
FEVEREIRO
Desafiados a ser padrão de submissão a
Cristo promovendo a integração
denominacional
1 - Dia da Aliança Batista Mundial - 1º
domingo do mês
1 - Ceia do Senhor (manhã)
4 - Reunião inspirativa e de estudo da
revista Visão Missionária - 18h
4 - Estudo Bíblico - Doutrinas Batistas
6 a 10 - 95ª Assembleia da Convenção
Batista Brasileira em Gramado - RS
11 - Estudo Bíblico - Doutrinas Batistas
14 - Dia Nacional do Conselheiro de
Embaixador do Rei
15 - Culto Jovem
18 - Estudo Bíblico - Doutrinas Batistas
22 - Encontro Dominical UNILAR – 17h
25 - Estudo Bíblico - Doutrinas Batistas
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