Culto da Noite
• PRELÚDIO

Culto da Manhã
Piano

• ORAÇÃO

• PRELÚDIO

Piano

Uma igreja cheia de vida

• ORAÇÃO
Organizada em 27 de Outubro de 1984

• AVISOS
• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO

Salmo 37: 1 a 7
• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA

“Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos
que praticam a iniqüidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e
murcharão como a verdura. Confia no SENHOR e faze o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também
no SENHOR, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu
caminho ao SENHOR; confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a
tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no SENHOR, e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera
em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.”

• HINO 330 HCC “DESCANSANDO NO PODER DE DEUS”
• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES
• MINISTÉRIO DE LOUVOR

Ministério PIBI

Lv 20.7; 1 Ts 4.3;
Ez 36.22-24; 26-28

Dirigente: Portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o Senhor
vosso Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação: que vos abstenhais da prostituição. Assim diz o Senhor Deus:
Congregação: Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado
entre as nações, o qual profanastes no meio delas; e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado
aos seus olhos.
Dirigente: Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países,
e vos trarei para a vossa terra. Também vos darei um coração novo, e
porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
Congregação: Ainda porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que
andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as
observeis. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o
meu povo, e eu serei o vosso Deus.
• HINO 392 HCC “AVIVA-NOS SENHOR”

• DÍZIMOS E OFERTAS

Tua Fidelidade
• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
• MINISTÉRIO DE LOUVOR

Ministério PIBI

• MENSAGEM
Pr. José Dantas Lima
• BÊNÇÃO

• POSLÚDIO

• DÍZIMOS E OFERTAS
Hino 478 HCC “Tua Voz Escuto a Convocar-me”

• ORAÇÃO

Pastoral
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• AVISOS

PEREGRINOS
A peregrinação do povo de Israel pelo deserto rumo a Canaã, a terra prometida
por Deus, é uma ótima comparação com a nossa caminhada neste mundo em
direção ao encontro com o Senhor no céu. Como aquele povo se desviou pelo
caminho, muitas vezes nós também tomamos atitudes erradas e vivemos como
se o deserto fosse nossa morada.
Precisamos lembrar todos os dias que somos peregrinos e estrangeiros neste
mundo. Por isso, devemos afastar-nos do pecado e dos maus desejos que nos
separam de Deus...”amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que
vos abstenhais das concupiscências da carne, com as quais combatem contra
a alma.” Nosso comportamento deve demonstrar nossa fé. Somos o povo de
Deus e temos de viver conscientes de que o caminho é um processo de descoberta, uma preparação para algo que está por vir. O cristão vive como peregrino, comprometido com sua fé e com as pessoas que conhece por onde passa,
unido forças para fazer o que Deus quer.
Muitas pessoas compreendem que este mundo não é o seu lar, mas vivem
como turistas – só estão interessadas em si mesmas. O turista está apenas de
passagem e sua motivação é viver novas experiências; quer desfrutar os lugares que conhece, mas não se compromete com nada nem com ninguém à sua
volta. Assim, muitos vivem como se estivessem no mundo para uma temporada
de férias e fazem de seus dias uma aventura divertida, sem compromisso; vivem livremente fazendo o que acham melhor.
É preciso entender que a vida que recebemos é dada por Deus com um propósito definido por Ele. Como peregrinos, necessitamos viver pela fé como
Abraão, que obedeceu à ordem de Deus: deixou tudo para trás e peregrinou até
o local escolhido pelo Senhor. Fez isso porque sua esperança não era limitada
a este mundo: esperava uma pátria melhor – a pátria celestial. (Extraído do livro
Pão Diário 13)
As férias acabaram. É hora de pegarmos no arado e não olharmos para trás.
Muito Deus tem por fazer através da sua vida. Por isso, vamos fortalecer as
mãos para que juntos possamos realizar tudo o que Deus já propôs em seu
coração realizar. Peça a Deus que confirme, todos os dias, em seu coração os
planos e os propósitos. E, tudo será feito para a glória, honra e poder do Senhor.
Com carinho
Pr. Eliomar Corrêa de Jesus

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
Piano

• MENSAGEM

Pr. Eliomar Côrrea de Jesus

• ORAÇÃO

• POSLÚDIO

Piano

Café com Deus

EBD

Escola de Música

Venha participar conosco de segunda
a sexta das 6h às 7h
da manhã de um momento especial de
comunhão com Deus
através da oração.

Estão abertas as matrículas para a Escola Bíblica Dominical
em nossa igreja com
início às 8h30 da manhã. Temos classes
para toda família.

Coloque seus dons
e talentos a serviço
do Senhor Jesus. Matricule-se na Escola
de Música de nossa
igreja. Informações
com Olívia.

Pastor Eliomar Corrêa de Jesus
Ministra de Louvor e Adoração: Olívia Rodrigues Pereira Baia

Ministérios
PASTORAL
•

Ceia do Senhor

•

Assembléia Regular

Convocamos todos os membros da Primeira Igreja Batista em Itaparica para participarem
da Celebração da Ceia do Senhor no Culto Noturno de hoje dia 27/01/2013. Venha celebrar
a comunhão, a Alegria e o Senhorio de Cristo Jesus.

Hoje dia 27/01/2013, com início às 19h, convocamos todos os membros da Primeira Igreja
Batista em Itaparica para participarem da Assembléia Regular de nossa Igreja.

•

Casamento na PIBI

Agradecemos a Deus pelo casamento de Mayara Vasconcelos Pereira e Bruno da Silva Gramlich, realizado no dia 26/01/2013 em nossa igreja. (Mayara é filha do irmão Amarildo)

•

Classe Infantil para batismo

Estão abertas as matriculas para a classe de preparação de batismo para as crianças que
desejam batizar com a autorização dos pais. Procure a irmã JEANES (esposa do Pr. Eliomar).

EDUCAÇÃO CRISTÃ
•

Convocação

Sábado dia 02/02/2013, a partir das 8h até às 10:30h, o Ministério de Educação Cristã convoca todos os professores e auxiliares das classes de EBD e Culto Infantil para um delicioso
café da manhã.

Ministérios
AÇÃO SOCIAL
•

Projeto Pé Torto

ORAÇÃO
•

Estaremos em Recesso durante o período de 01/01/13 a 01/02/13, agradecemos a todos pela
colaboração e participação.

•

Motivos de Oração

Natália Marques, Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, Marcos,
Odete(recuperação cirurgia), Djanira Bruno, Laudicéia, Ormir Delpupo, Eunice Procopio,
Elias, Pr. Elvino, Florinda e Benis(câncer recuperação).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:
27/01 - Emília Maria do Nascimento
27/01 - Marleide Lima Ribeiro
28/01 - Paulo César Sangiórgio Veronez

28/01 - Graziela Fernandes Nunes
31/01 - Ricardo Dias do Nascimento
31/01 - Lílian Andrade Oliveira Costa

Comunicação
David e Edson

Escola de Música

Web TV
Sandro e
Luciano

Multimídia
Felipe e
Gabriel

Áudio
David e
Luiz Cláudio

Acervo
Histórico
Edson e Gabriel

•

Grupos de Comunhão

Estaremos em Recesso durante o período de 15/12/12 a 15/02/13, agradecemos a todos pela
colaboração e participação.

EVANGELISMO E MISSÕES
PERGUNTE A SI MESMO: Estou deixando uma marca para a eternidade naqueles que
me cercam? Meu caro irmão ou irmã, não é a sua pregação ou o seu ensino, a sua força de
vontade ou o seu poder de influencia que farão a diferença. Tudo depende de ter a sua vida
cheia de Deus e do Seu poder. E mais uma vez, isso depende de você viver a vida que é semelhante ao ramo que permanece, uma vida de íntima comunhão com Cristo. E o ramo que
permanece nele que dá muitos frutos, frutos que permanecem. (Jo. 15.16) - Andrew Murray.

Ester Ramos

Oração

Marilene Vidigal da Costa
Santos

Daniel Alves Dos Santos

Melhor Idade

***

***

Integração

Marilene Vidigal Da Costa
Santos

Daniel Alves Dos Santos

Administração

Ricardo Dias Nascimento

Comunicação

David Santos Fernandes Da
Silva

Louvor E Adoração

Olívia Rodrigues Pereira Baia

Juventude

Pr. Eliomar Corrêa de Jesus

Rebeca Penedo
liny Armani

Família

Pr. Judson Carlos de Souza
Pimentel

Rosângela Evangelista
Pimentel

Evangelismo e Missões

Ernest Jaen Guardia

Ana Aparecida L. S. Silva

Educação Cristã

Pr. José Dantas Lima

Vânia Da Silva Machado
Martins

Pastoral

Pr. Eliomar Corrêa de Jesus

Divulgação
Pedro e Laila

Projeção
multimídia
durante cultos e
eventos

Sonorização
dos cultos e
eventos

Gravação do
material
transmitido

Fornecimento
das imagens
multimídia para
a Web TV

Fornecimento
de Áudio para a
Web TV

Gerenciamento
do Web Site da
PIBI

Gravação da
mensagem
pregada nos
cultos

Registro dos
eventos em
Vídeo

Registro dos
eventos em
Foto

Preparar
material
de comunicação
dos eventos PIBI

Desenvolver
política de
programação
visual da PIBI

Manter acervo
de Áudio, Vídeo,
Fotográfico e
Documental

Gravação do
áudio dos
eventos
especiais

27 3349-0828 / ricardo.mca@hotmail.com

Iná Azevedo Henriques

Edson Teixeira Ramos

ESCALA SOM
JANEIRO
Operador 1

Datas
Transmissão
dos cultos e
eventos ao
vivo via Web

Vice-Ministros

Ação Social

Kar-

*** Falta Eleição de Cargo.

Estaremos em Recesso durante o período de 21/12/12 a 04/02/13, agradecemos a participação cooperação de todos. Inscrições abertas a partir do dia 20/01/2013.

FAMÍLIA

MINISTÉRIOS PIBI 2013
Ministros

Ministérios

Café com Deus

Gratidão

Agradecemos ao Ministério de Louvor por nos abençoar neste culto de Domingo com louvores ao nosso Deus. Atenção!!! No mês de Janeiro os ensaios estão suspensos dos seguintes
grupos: Coral PIBI, Coral Tom Menor, Quartetos, Vocais e Instrumentais. Retomando todas
as atividades no mês de fevereiro de 2013.

•

Férias
Desejamos a todos os membros da PIB em ITAPARICA
que desfrutem de momentos de descanso e diversão neste mês bem como para todos os turistas que estejam em
nossa cidade. Mas, se você não está de férias neste mês,
então frequente assiduamente os cultos, cumpra sua escala de atividades e venha compartilhar, buscar e receber as bênçãos de Deus.

Temos a alegria de convidar toda a igreja a participar deste projeto junto ao Hospital Infantil
de Vila Velha(CRE)no bairro Soteco, todas as quartas pelas 7h da manhã aqui na igreja
reunimo-nos para a realização dos lanches para as mães que ficam na fila durante a noite.
Estamos precisando de doações de leite para a realização dos lanches. A irmã Tânia de
Souza agradece a todos pela colaboração e não esqueça de ajudar e de participar.

LOUVOR E ADORAÇÃO
•

Ministérios

Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 - Itaparica - Vila Velha - ES - CEP 29102-035

27/1 - Domingo

Victor

30/1 - Quarta

Victor

Operador 2
Marcos

ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL
JANEIRO
27/01
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante a EBD e o culto
Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto
Maternal - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto
Maternal - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto
Culto infantil a noite [4 a 7 anos]
Culto infantil a noite [8 a 09 anos]
Apoio para o culto infantil
*Responsável pela abertura do culto infantil.
** Responsável pela lição na classe.
*** Responsável pela abertura do culto infantil e lição na classe.

www.pibitaparica.org.br

Alessandra Mafra/
Maria Eduarda

Rayara Mancini/Marly
Kossmann

Não haverá culto infantil
Não haverá culto infantil

