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Primeira Igreja Batista
em Centenário

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Dia 8 de março se comemorou o Dia Internacional da
Mulher. O primeiro “Dia da Mulher” (“Woman’s Day”)
aconteceu em 1908 em Chicago, com a presença de 1500
mulheres. Foi um dia dedicado à causa das operárias,
denunciando a exploração e a opressão contra as mulheres,
defendendo a igualdade entre os sexos e a autonomia do lado
feminino, incluindo o direito ao voto. Entretanto, foi na
Alemanha, que Clara Zetkin, propôs na 2ª Conferência
Internacional das Mulheres Socialistas, o Dia Internacional da
Mulher, que a partir de 1922 teve o dia 08 de março como data
oficial e mundialmente conhecida.
A Bíblia não proíbe que as mulheres estudem e votem nos
seus governantes e condena todo e qualquer tipo de violência
contra mulher. Como parte mais frágil, seu marido deve amá-la
como Cristo amou a sua Igreja. Perceba que este é um padrão
extremamente elevado! Outro exemplo interessante é que longe
de oprimi-las ou escravizá-las, os homens cristãos devem
liderar pastoralmente suas esposas à medida em que elas
auxiliam em obediência amorosa seus maridos.
Na época de Jesus, as mulheres não tinham muito valor.
O "valor da mulher" era questionado pelos homens e eles
negavam-lhe respeito e privilégios na política, no casamento, na
economia, na educação e na religião.
Com Jesus era diferente. Ele pensava mais no valor da
mulher do que no Seu próprio valor. As mulheres judias nunca
eram ensinadas em público - exceto por Jesus.
Um comerciante judeu nunca daria um troco de volta na
mão de uma mulher, com medo de tocá-la e ser contaminado,
mas Jesus tocou as mulheres para curá-las. Em muitas ocasiões,
Jesus revelou grandes verdades primeiro às mulheres. A
ressurreição, sobre a qual se baseia o Cristianismo, foi revelada
primeiro a uma mulher.
Na igreja do primeiro século, as mulheres eram
respeitadas e se destacavam no trabalho do Senhor.
O meu desejo é de que todas as mulheres sejam
verdadeiramente reconhecidas por si mesmo em primeiro lugar
e aceite a sublime missão de ser mulher verdadeiramente cristã,
fazendo a diferença no relacionamento familiar, na igreja e
diante da sociedade.
Seu pastor Joelson da Costa
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CULTO DA MANHÃ - 10:20h
Dirigente: Hermes Ribeiro

CULTO DA NOITE - 18:30h
Dirigente: Rogério Gonçalves

4º CONGRESSO e 55º ANIVERSÁRIO

√ Prelúdio...................................Instrumental
√ Prelúdio........................Banda Min. Redenção √ Boas–vindas........Dirigente e Equipe PIBC
√ Boas–vindas........................................Dirigente √ Oração de gratidão pelo aniversário e
√ Oração de gratidão pelo aniversário e
Congresso dos ERs.....................Embaixador

Congresso dos ERs..........................Embaixador
Ser Embaixador por Cristo...
√ Leitura Bíblica..........................................Todos

Embaixadores do Rei

Fazendo-se agradáveis para com
Deus e para com os homens

“De sorte que somos embaixadores por Cristo
como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo- √ Leitura bíblica em I Samuel 2.26
“E o jovem Samuel ia crescendo, e faziavos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com
Deus”. (II Cor 5.20).
se agradável, assim para com o Senhor,

√ Tema, divisa e hino do Congresso
Tema: Ser Conhecido por Deus
Divisa: Eu te louvarei, Senhor, com todo o
meu coração; contarei todas as tuas
maravilhas. Salmos 9:1
Hino: “Ser Conhecido por Deus”(Renascer Praise)

Quero me apresentar a ti, Oh! Deus
Te ofertar em louvor
Me entregar, me derramar
Os teus planos cumprir
Que possas achar em mim
A voz que deseja ouvir
Que toca o Espírito, abre os céus
E enche o teu coração
Ser reconhecido, marcado por transformação
Provado pelo fogo, habilitado pela unção
Sabe todos os meus dias
Que pra vida e para morte
Eu vou andar com Deus
O Senhor, conhece os que são seus
Ouve a voz sincera, de um adorador
Me separou, me marcou no seu altar para servir

como também para com os homens”
√ Tema, divisa e hino do Congresso
Tema: Ser Conhecido por Deus
Divisa: Eu te louvarei, Senhor, com todo
o meu coração; contarei todas as tuas
maravilhas. Salmo 9:1
Hino: “Ser Conhecido por Deus”
√ Cânticos (2) .............................Equipe PIBC

Embaixadores do Rei

Fazendo-se conhecidos por Deus

√ Leitura bíblica em Salmos 139.1-3

Dirigente:SENHOR, tu me sondaste, e me conheces.
Embaixadores do Rei:Tu sabes o meu assentar e
o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento.
Todos:Cercas o meu andar, e o meu deitar; e
conheces todos os meus caminhos.

√
√ Cânticos (2) ...................Ministério Redenção √ Oração gratulatória
√ Encenação.................Embaixadores do Rei
Crescendo em Sabedoria e em Graça
√ Mensagem...................Pr. Nivaldino Bastos
√ Leitura Bíblica uníssona em Lucas 2.40
(PIB em Irajá)
“E o menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio
√ Consagração e oração
de sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele”.
√ Momento de Dedicação de Dízimos,
Ofertas e Vidas ..........................Min. Redenção
√ Oração
√ Solo...........................................Hermes Ribeiro
√ Mensagem..........................Fernando Machado
(Igreja Batista Poço de Jacó)
√ Oração final
√ Anúncios e agradecimentos

********************************
Dia Internacional da Mulher
√ Participação musical.......PG de Mulheres

(Direção de Ieda Santana)
√ Homenagem às Mulheres.....................UHB
√ Anúncios e agradecimentos
√ Poslúdio cantado…..................Equipe PIBC
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PIBC EM AÇÃO
MINISTÉRIO DE MISSÕES
Estamos no mês de MISSÕES MUNDIAIS.
Engaje-se nesta Campanha orando e
contribuindo, atendendo o chamado de
Deus.
Formas de contribuir:
 PAM
 Envelope de Dízimos
 Cofres Missionários (Classes da EBD)

GINCANA MISSIONÁRIA DA EBD
(Durante os meses de março e abril)
TAREFAS

1.
2.

3.

domingo a EBD terminará
(10:30horas)

4.

5.

Obs. Há cerca de duas semanas publicamos o
valor total enviado para Missões no ano de 2014.
Deixamos, porém, de acrescentar a este total, o
valor ofertado pela organização Mulher
Cristã em Ação:
PAM - R$1.000,00
PEPE Esperança - R$ 800,00
Corrigindo, o total enviado para Missões foi de
R$28.362,65.

Média do percentual de presença em
todos os domingos de março e abril;
Fazer um Momento Missionário na
classe de 5 a 10 minutos(escolher
entre o 3º, 4º ou 5º domingos de
março);
Realizar
uma confraternização de
encerramento do 1º trimestre no dia
29 de março (5º domingo). Obs. Neste
mais tarde

MINISTÉRIO DIACONAL

Participar no dia 30/03 (segunda-feira),
Vem aí
um
a partir das 18 horas, da programação
Encontro
especial de encerramento
do 1º
especial!
trimestre (teremos a presença do autor super
das lições - Pr. Noélio Duarte e a
participação de EBDs de outras
igrejas);
Participar da Campanha do Cofre
Missionário,
onde
cada
aluno
depositará
dominicalmente
uma moeda de 1 real para Missões Dos nossos diáconos com os adultos
Mundiais(a partir do 3º domingo de
da PIBC (até 59 anos)
março até o 4º domingo de abril). Obs. O
cofre deverá ser entregue no 4º domingo
(26/04);

6.

7.
8.
9.

Data: 22 de março de 2015 (4º domingo)
Horário: 12:00 horas (após o culto da
manhã)
Local: PIB em Centenário
O que teremos? Um delicioso almoço,
palestra, dinâmicas, brincadeiras...
Muita alegria e comunhão no Espírito.

Participar da Campanha do Quilo (cada
aluno será responsável por entregar
um quilo do gênero alimentício
determinado para sua classe no 4º
domingo de abril(26/04);
Participar da Campanha
de novos
alunos trazendo visitantes no 4º
domingo de abril (26/04)
Participar do Projeto Evangelístico
“A Igreja na Rua” no 4º domingo
de abril (26/04), após a EBD;
Ministrar uma lição da EBD em casa de
um aluno ausente com a participação
da classe (escolher qualquer dia da
semana no período da Gincana);

CENSOPEF
A Páscoa se aproxima e nossas crianças
do PEPE Esperança esperam um carinho
dos seus padrinhos e colaboradores.
Dê uma oferta de 20 reais para
comprarmos chocolate e oferecermos
aos nossos pequeninos no dia da
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AGENDA DA SEMANA
√ Segunda-feira (09/03) - 18 horas
que alcancemos corações sábios” Salmos 90.12
08/03 Cátia Conceição R. Bonfim 26714555 Culto de Oração pelas famílias
Dirigente: Diaconisa Márcia Barboclher
08/03 Leandro de Almeida Figueiredo
09/03 Geisson da Silva Ribeiro
37726690 √ Terça-feira (10/03) - 7 horas
Culto de Oração Unidos na Fé (Área
Espiritual da MCA)
ESCALA PARA HOJE
Dirigente: Selma Peixoto
Berçário
M - Marilene
√ Quarta-feira 11/03) - 19:30 horas
N - Lu
Culto de oração e Estudo Bíblico
Culto Infantil
Dilene, Patrícia,
Dirigente: Pr. Joelson da Costa
Marcelo
√ Quinta-feira (12/03) - 18 horas
Recepção
M – Selma
Círculo de Oração (O local e dirigente
N – Zena / Deusa
serão anunciados)
Plantão Diaconal
M - Rufina
√ Domingo (15/03) - 8 horas
N - Oliveira Pedro
Culto Heróis da Fé
Sonoplastia
M - José Francisco
Dirigente: Diácono Francisco Manuel
N - José Francisco
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira

Conselheiros

Eduardo, Janaína,
Simone, José
Alexandre

CALENDÁRIO PARA O MÊS DE MARÇO

ÊNFASE: Ser padrão de submissão a
Cristo aceitando o desafio da
evangelização do mundo
CAMPANHA DO
1 - Culto de Batismos /Ceia do Senhor (noite)
AR-CONDICIONADO
1 - Dia da Esposa de Pastor(1º dom. do mês)
Vamos climatizar 2 a 6 - Semana de Oração por Missões
nossa Igreja para que Mundiais
4 - Reunião deliberativa da MCA - 18h
no próximo verão
desfrutemos de mais 4 - Culto da Mulher - “Mulheres que
conforto na Casa do Brilham”
5 - 55º Aniversário dos Embaixadores do
Senhor?
Rei /4º Congresso (Programação dias 7 e 8)
8 - Dia Internacional da Mulher
8 - Dia de Missões Mundiais (2º domingo do
mês)
22 - Os Diáconos e a Igreja – Encontro
Diáconos e Adultos (até 59 anos de idade)
25 - 54º Aniversário da União de Homens
Batistas da PIBC
26 - “Viva Mais, Melhor e Feliz” - Encontro
Trimestral da 3ª Idade
28- Arrastão Evangelístico
29 - Assembleia Geral Ordinária (Manhã)
ORGANIZAÇÕES MISSIONÁRIAS
29 - Culto Infantil Missionário - Missões
Amigos de Missões: Suellen Cunha Mundiais (Noite)
Mensageiras do Rei: Lirlanes Sá/Selma 30 (segunda-feira): Programa de
Gonzaga; Embaixadores do Rei: Marco Encerramento do 1º Trimestre da EBD, a
Aurélio e Rogério Gonçalves; MCA: partir das 18h (com a presença do autor das
Rosane da Costa; UHB: Rogério lições da EBD, Pr. Noélio Duarte e outras
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