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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
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CULTO DA MANHÃ - 10:20h
Dirigente: Rogério Gonçalves
Regente: Diaconisa Dircinha Ribeiro

CULTO DA NOITE - 18:30h
Dirigentes: Leonel e Marta
Regente: Rosane da Costa

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

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

DESAFIADOS A SER PADRÃO
DE SUBMISSÃO A CRISTO

QUE NESTE ANO DE 2015...

Vivendo em oração

Deus Fortaleça a PIBC
√ Leitura bíblica..................Dirigentes

√ Cântico do hino 374 do HCC
“Ao orarmos, Senhor”
√ Recitativo bíblico em uníssono

“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”Isaías 41:10

“Portanto, confessem os seus pecados
uns aos outros e orem uns pelos
outros para serem curados. A
oração de um justo é poderosa e
eficaz” Tiago 5:16

√ Participação musical

Deus Renove Suas Forças

“Os que confiam no Senhor são como o
Monte de Sião, que não se abala, mas
permanece firme para sempre”
(Sl 125.1)

√ Momento de oração
√ Cânticos .......................Equipe PIBC
√ Testemunho de oração

√Cântico “Os que confiam no
Senhor”
√ Dedicação de Dízimos, Ofertas e
Vidas ............................Equipe PIBC
√Oração de Gratidão

Buscando a Santificação
“Mas, assim como é santo aquele que
os chamou, sejam santos vocês
também em tudo o que fizerem”
1 Pedro 1:15
√ Participação musical...........Pr. Nelson
√ Dedicação de Dízimos, Ofertas e
Vidas ...............................Equipe PIBC
√ Oração de gratidão

Deus Santifique Sua Igreja
√ Hino 388 do HCC “Santifica Tua
Igreja”
√ Testemunhando a fé
√ Participação musical...Luiz Antonio
√ Mensagem.......Pr. Joelson da Costa
√ Oração
√ Agradecimentos e anúncios
√ Poslúdio...........................Equipe PIBC

Vivendo em Comunhão
√ Cântico “Corpo e Família”
√ Mensagem..........Pr. Joelson da Costa
√ Anúncios e agradecimentos
√ Oração final
√ Poslúdio
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PIBC EM AÇÃO
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

MULHER CRISTÃ EM AÇÃO

Inicia hoje a nova classe da EBD:
Classe de Discipulado (para membros
com até 3 anos de batizados).
Revista: Crescimento em Cristo (Série
Nova Criatura)

A coordenadora da MCA, irmã Rosane
Costa, convoca toda a diretoria da MCA
para a reunião de planejamento.
Data: Nesta quarta-feira (14 de janeiro)
Horário: 18 horas
Assunto: Planejamento das Atividades
do 1º trimestre

1ª lição: Seu Compromisso com o
Testemunho do Evangelho

Obs. Trazer a revista Visão Missionária

MINISTÉRIO DA TERCEIRA IDADE
Passeio da 3ª Idade a
Araruama
Data: 17 de janeiro
(próximo sábado)
Local: Casa da irmã Arlete Anselmo
Saída da igreja às 6 horas
Investimento: 25 reais (transporte e
alimentação)
Não fique de fora! Procure a irmã
Selma Peixoto ainda hoje para fazer sua
inscrição e acertar o pagamento.

DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO

MÊS DE ORAÇÃO

Durante todo este mês de janeiro a
PIBC está prostrada em oração diante
do Senhor. Venha orar conosco e se
fortalecer neste início de 2015. Veja a
escala de oração na última página deste
boletim.
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Solicitamos
que
os
irmãos
verifiquem
se
seus
nomes,
telefones e datas natalícias estão
corretos na relação de membros
afixada no quadro de avisos, no hall
de entrada do templo. Favor fazer
as devidas alterações;



Pedimos perdão aos irmãos pelas
falhas cometidas nesse semanário
no decorrer do ano passado, em
particular aos irmãos cujos nomes
porventura foram omitidos na lista
semanal dos aniversariantes;



Incentivamos aos irmãos a fazerem
sempre bom uso do boletim:
Lendo
a
reflexão
pastoral,
prestando atenção aos anúncios,
parabenizando
nossos
irmãos
aniversariantes, observando as
ordens de culto. Obrigado!

orações.

11/01
14/01

João Vitor Figueiredo Lima ———
Danil de Castilho
27824841

14/01
17/01

Fábio Pereira Correa
Hélio Silva Filho

CALENDÁRIO - JANEIRO
Desafiados a ser padrão de
submissão a Cristo vivendo em
oração, santificação e
comunhão
Mês de Oração
1 – Dia de Confraternização
Universal
4 - EBD – Abertura do 1º
Trimestre (Classe Única)
7 - Culto de Oração
14 - Culto de Oração
17 – Caravana “A Terceira Idade
sobre Rodas” – Passeio a Araruama
21 - Culto de Oração
25 - Reunião Trimestral dos
Professores da EBD - 8 horas
28 - Culto de Oração

976047576
27820448

ESCALA PARA HOJE

Berçário

M - Marilene
N - Lu

Culto Infantil

Dilene, Patrícia,
Marcelo
M – Selma
N – Zena / Deusa

Recepção
Plantão Diaconal

M - Jonatas
N - Hélio

Sonoplastia

M - José Francisco
N - José Francisco

Conselheiros

Eduardo, Janaína,
Simone

AGENDA DA SEMANA
MÊS DE ORAÇÃO
√ Segunda-feira (12/01) - 18 horas
Dirigente: Diácono Luís Cláudio

COMUNICAÇÕES








Comunicamos
que
o
pastor
Joelson da Costa estará de férias a
partir do dia 15 até 31 de janeiro.
Oremos pela família pastoral para que
Deus os abençoe nestes dias de
merecido descanso e renove suas
forças;

√ Terça-feira (13/01) - 7 horas
Dirigente: Rosângela Figueiredo
√ Quarta-feira (14/01)- 19:30h
Dirigente: Diaconisa Lirlanes
√ Quinta-feira (15/01) - 18h
Dirigente: Diaconisa Dircinha

Continua internada no Hospital Mário
Leoni a filha da irmã Elza Machado
(Lecilene).
Oremos
por
sua
recuperação;

√ Sexta-feira (16/01) - 18 horas
Dirigente: Diácono Francisco Carlos

Depois de um período internado, o
irmão Santelmo (esposo da irmã Alcéa)
já se encontra em seu lar, em pronta
recuperação. Agradeçamos ao Senhor
por sua vida;

√ Sábado (17/01) - Horário à escolha
Oração nos lares da PIBC
√ Domingo (18/01)- 8 horas
Dirigente: Diácono Oliveira Pedro

Também já se encontra em seu lar
Fabiana (filha da irmã Regina Luiz).Ela
continua carecendo muito das nossas
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