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• PRELÚDIO Piano - Liége

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

Piano - Daniel Ramos• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS
• AVISOS

Grande – Ademar De Campos
Bem – Aventurado – Aline Barros
Dono das Estrelas – Trazendo a Arca 

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

Ao Erguermos As Mãos – Aline Barros 
Como É Bom - Paulo Baruk
Rocha Fiel – Nova Jersusalém

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

1º Elemento - Vocal Harmonia – “Eu Te Amo Jesus”
2º Elemento - Diante da Cruz

• CEIA DO SENHOR

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Cântico - “Oferta De Amor”                                                                                                            • DÍZIMOS E OFERTAS

Piano - Daniel Ramos• DÍZIMOS E OFERTAS

“Momento Novo” / “Jubilate Deo” - Coral Pibi• MENSAGEM MUSICAL

“Tua Graça Me Basta” – Toque No Altar• BATISMOS

“Quero Ter Jesus” - Vocal Harmonia• MENSAGEM MUSICAL

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

“Brilha No Meio Do Teu Viver” - Piano – Olívia Fraga• POSLÚDIO

Minist. Louvor• POSLÚDIO

“Bom Estarmos Aqui” • MOMENTO DE COMUNHÃO

TODOS: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra!

DIRIGENTE: Prestem culto ao Senhor com alegria; entrem na sua presença com 
cânticos alegres.

CONGREGAÇÃO: Reconheçam que ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele: 
somos o seu povo, e rebanho do seu Pastoreio.

DIRIGENTE: Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios, com 
louvor; dêem-lhe graças e bendigam o seu nome.

TODOS: Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua fidelidade perma-
nece por todas as gerações.

“Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do 
meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação; 

eis que não retive os meus lábios.”

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

Café com Deus EBD Escola de Música

Venha participar co-
nosco de segunda 
a sexta das 6h às 7h 
da manhã de um mo-
mento especial de 
comunhão com Deus 
através da oração.

Estão abertas as ma-
trículas para a Esco-
la Bíblica Dominical 
em nossa igreja com 
início às 8h30 da ma-
nhã. Temos classes 
para toda família.

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

Mordomia do Corpo

Falamos muito da mordomia dos nossos bens, mas pouco da mordomia do 
corpo, que é o templo do Espírito Santo (1 Co 6.19). Mas, o que significa ter uma 
perspectiva apropriada a esse respeito? Em primeiro lugar, somos ensinados pela 
Bíblia que devemos cuidar do nosso corpo e amá-lo. De fato, as Escrituras tratam 
disso quando falam da forma como os maridos devem amar as suas esposas: “Assim 
também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. [...] Porque 
ninguém jamais odiou a própria carne; antes, a alimenta e dela cuida” (Ef 5.28,29). 
Se o Espírito Santo vive dentro de nós, como de fato cremos, então devemos cuidar 
deste “templo” com o mesmo respeito e reverência com que os israelitas cuidavam 
do templo que Deus lhes mandou construir. A tendência nas igrejas evangélicas 
tem sido reduzir o cuidado com o corpo simplesmente ao não fumar nem usar 
bebidas alcoólicas. Certamente essas práticas nos são prejudiciais e devem ser 
evitadas. Mas a mordomia do corpo não pode se resumir a isso. Como está a nossa 
saúde física? Devemos procurar informação apropriada sobre os alimentos a serem 
evitados para o bem-estar da nossa saúde e os alimentos que devemos usar e como 
usá-los (uma dieta balanceada, com porções de todos os grupos de alimentos). Em 
segundo lugar, devemos observar como está o nosso peso. Muitos líderes estão com 
o peso acima do que deveriam e isso pode trazer muitas complicações para a saúde 
física, como obesidade, alteração dos níveis de gordura e colesterol sangüíneo, 
diabetes etc. 

O livro de Provérbios nos orienta a “meter a faca na garganta” para evitar comer 
demais (Pv 23.2)! A obesidade causada por maus hábitos alimentares é um teste-
munho óbvio de que, nessa área da nossa vida, não estamos produzindo o fruto do 
domínio próprio de que nos fala (Gálatas 5.22,23). A disciplina com o que se come 
também é fruto do Espírito. Em terceiro lugar, ao cuidar do nosso corpo, também 
precisamos prestar atenção ao exercício físico. O carro tem nos ajudado a encurtar 
distâncias, mas, por outro lado, roubou-nos a oportunidade de caminhar e exercitar. 
Hoje precisamos nos exercitar de outras formas como caminhada, corrida, natação 
que são exercícios que não envolvem custos e estão a nossa disposição. 

A saúde está no equilíbrio, no meio-termo: devemos ter um peso adequado à 
nossa estatura, idade e forma física, e devemos cuidar do “templo” de forma saudá-
vel. Devemos também encorajar uns aos outros quanto ao cuidado do corpo, sem 
culpa e para a glória de Deus. 

“Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo 
para glória de Deus. ”(I Co 10.31) 

Esly Regina Carvalho 

( SALMO 100.1,2)• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

(SL 40.8, 9)• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

(II CRÔNICAS 29.11)• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA 

Regente Bruna• HINO 301 CC “CRER E OBSERVAR”                                                         

Regente Bruna• HINO 410 CC “NO SERVIÇO DO MEU REI”                                                

Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM

Meu Melhor - Oficial Do Mês De Junho • CÂNTICO

Pr. Eliomar CorrêaREFLEXÃO

• BENÇÃO

• HINO 60 HCC “ALELUIA” ALELUIA! GRATOS HINOS
ENTOAI” / “ACLAME AO SENHOR

Regente Bruna

Uma igreja cheia de vida

organizada em 27 de outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



conosco! Todas ás terças-feiras às 14:00 h na Igreja.

•	 NovA DirEtoriA DA MCA 2013
Coordenadora – Raquel Fér Ribeiro;Vice Coordenadora – Olinda Maria de Oliveira;Secretária 
– Lenice Andrade de Oliveira;Tesoureira – Rosalina Armani; Diretora de Programas e Estudos 
– Nohemi Ratis Aires  e Ana Aparecida Lemos Santos Silva;Diretora de Atividades – Esther de 
Souza Ramos Vida Cristã - Maria Luiza Pereira de Morais.

•	 CULto Do BEBÊ
Culto do Bebê Arthur será nessa Segunda (17/06) às 15h no endereço: Av Délio Silva Britto, 630 
Aptº 401 – Ed Caravelas na 4ª Etapa.

FAMÍLiA 
•	 GrUPo DE CoMUNhão
Você que ainda não está  no grupo de Comunhão, procure hoje mesmo os irmãos Ricardo e Marta, 
e tenha informações necessárias para que você participe e desfrute da presença de Deus e de 
uma saudável comunhão entre os irmãos do corpo de Cristo. Faça parte desta Família!

•	 rEtiro DE CASAiS
LOCAL: Pousada Eco da Floresta     DATA: 29,30/1113 e 01/12/13
VALOR: R$ 760,00 (8 X DE R$ 95,00) Quem ainda não acertou a primeira parcela, procurem, o                                     
quanto antes, os irmãos Elcy e Alessandra para fazerem o acerto. A segunda vence dia 10/06/2013.  
Pegue seu carnê. Das 40 vagas que já estavam preenchidas, surgiram 3 vagas.. Esta é a sua chan-
ce!!! Os irmãos que, daqui para frente, porventura desistirem de ir, deverão informar um casal 
para ocupar o seu lugar. Por favor, nos ajudem neste sentido!

AÇão SoCiAL
•	 ProjEto Pé torto
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.

CANtiNA MiSSioNÁriA
Hoje, após o culto da noite, não deixe de ir à cantina.  Venha saborear deliciosos pratos e contribuir 
com a obra de missões.

orAÇão
•	 MotivoS DE orAÇão
Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, 
Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Odete(recuperação), Djanira Bruno, 
Laudicéia, Ormir Delpupo, Eunice Procopio, Elias, Pr. Elvino, Célia Juliana, Karina, Osvaldo (Filho 
da Irmã Esther).

•	 ANivErSAriANtES DA SEMANA
16/06 - Alice Viviane de Castro Linhares Costa. 17/06 - Anne Caroline Ramos de Lemos, Camila Fér 
Pereira Ribeiro. 18/06 - Edith Rabello Ferreira, Marcio Ramos de Oliveira. 19/06 - Geise Bortolozzo 
Cavaliere. 20/06 - João Marcos Rodrigues de Queiróz. 21/06 - Roberta Laurs Coutinho Rosa.

Ministérios Ministérios Ministérios

ESCALA SoM
JUNHO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Quarta (19/06) *** André

Domingo (23/06) David Luiz Fonseca

Av. Saturnino rangel Mauro, nº 105 - itaparica - vila velha - ES - CEP 29102-03527 3349-0828  / pibitaparica@pibitaparica.org.br www.pibitaparica.org.br

ESCALA - MiNiStério  iNFANtiL

JUNHO

16/06 23/06

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante  a EBD e o culto Cleonice / Márcia Vieira  Miriam Eller/Dulce

Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto

Alice Bravim / Márcia 
Vieira / Danyelli           

Dulce/Sirlene/ Viviane 
Castro          

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Alessandra Hime/Sarah    Marly Kosmann                  

Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Viviane/ Bianca Isabella

Maternal II - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Laíze/Felipe Mayara

Maternal II - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Laíze/Felipe Mayara

Culto infantil a noite [5 a 7 anos] Márcia Lilian

Culto infantil a noite [8 a 11 anos] Miriam Marcos

*Responsável pela abertura do culto infantil. ** Responsável pela lição na classe.
*** Responsável pela abertura do culto infantil e lição na classe.

ESCALA – rECEPÇão

JUNHO

Data Quarta Manhã Noite Estacionamento

19/06  Ricardo Brito *** *** ***

23/06 ***
Márcia 

Cerqueira                                              
 Karliny/Alex 

D’Avila
Amarildo

ESCALA tv PiBi WEB

JUNHO

Data COORD. GERAL TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

19/06 Sandro Griffo Carlos Bruno Luiz Cláudio Marcos Martins Marco Aurélio

23/06 Luciano Carlos Bruno Luiz Cláudio Nety Fábio Pandolfi

LoUvor E ADorAÇão
•	 GrUPo DE CorEoGrAFiA “LivrE SoUL”  
Inscrições abertas para o grupo de coreografia.
Idade: a partir de 12 anos
Horários: sempre aos sábado às 15h
Procure hoje mesmo a líder: Alana Félix Fernandes.

•	 CorEoGrAFiA iNFANtiL 
Para crianças de 5 à 11 anos. Se você deseja ingressar seu filho, procure a líder do grupo: Rebeca 
Penedo.

•	 MiNiStério DE tEAtro
Estão abertas as inscrições para ministério de teatro da PIBI mais informações com a irmã Laila.

•	 MUSiCArtE – CUrSo LivrE DE MúSiCA – PiBi
Já estão abertas as inscrições para a nossa escola de música em nossa igreja.
Valor das inscrições: R$ 75,00 sem taxa de matrícula. Horários e instrumentos variados.
Piano,Teclado,Violão,Guitarra,Violino, Bateria, Sax, Flauta Doce, Teoria Musical e Canto.
Informações: 3349-0828 (horário comercial)

PAStorAL
                                                                                                   
•	 SECrEtAriA
Os Irmãos que ainda não atualizaram o seu cadastro, deixarei a lista com os nomes no mural próximo 
da cantina.

• HOJE teremos a Reunião do Conselho Administrativo após o Culto da Manhã e Batismos no 
Culto à Noite.

• ASSEMBLEIA DA PIBI: No último domingo (30/06) após o culto da manhã.                                                                                                                     

                      

EDUCAÇão CriStã
•	 BErÇÁrio PiBi
Se você deseja servir a obra de Deus através do nosso BERÇÁRIO por gentileza faça o seu cadas-
tro com a coordenação do MEC ( Jeanes de Jesus ou Celia Lima)
 
•	 i CAPACitAÇão BErÇÁrio
Data:22 de Junho de 2013
Horário:9h30min as 11horas
Local:Sala Geração Eleita
Por favor faça já a sua inscrição na coordenação MEC(Celia Lima e Jeanes de Jesus)

MiSSõES E EvANGELiSMo
• 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)

•	 WorKShoP DE EvANGELiSMo E DiSCiPULADo
Será nos dias 27 e 29 de Junho de 2013.
Quinta-feira (27/06) às 19:30 h | Sábado (29/06) :8:30 às 15:00h
Investimento: R$15,00 por aluno/ R$ 25,00 casal (incluso material e almoço). Contatos e 
informações: Ernest e Ana. E-mail: ejguardia@hotmail.com/ anaccib@gmail.com
Telefones: (27) 3181 - 0330 / 9724 5634

MULhErES CriStãS EM AÇão
•	 MCA ArtESANAto
Se você tem alguma habilidade em trabalhos manuais ou deseja aprender, venha participar 

ESCALA – MúSiCA

JUNHO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

19/06
(Quarta)

Dirigente:
Luiz Osmira

Edilson
Olívia

Instrumental: 
Violão – 

LuizThiago        
Teclado – 

Olívia 
Bateria – Silvio             
Baixo – Karlus 

Vitor

Mensagem
Musical:
Luiz F.

*** Culto

23/06
(Domingo)

Violão – Rafael A. 
Baixo – Pereira 
Teclado – Josué 

Piano - Pedro  Cajon 
e Percus. – Rayner

Olívia 
(Dirigente)

Edilson           
Alana          

Nathália

M – Coreografia 
Livre Soul     Luiz 

Fonseca
N – Grupo 
Masculino 

Prel. e Posl.
M – Grupo de 
Flauta Infantil                      

N – Louvor 
Hinos

M – Djaldéa             
N – Djaldéa 
Regência: 
Hércules 

Culto Dominical


