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• PRELÚDIO InstrumentalInstrumental

Mariana

Instrumental

João Marcos e Nívia

Deus Fiel

Instrumental

InstrumentalCântico - Comunhão

Adoração sem limites- Aline Barros, Reina em mim – Vineyard,
Maravilhado- Nívea Soares

Comunhão – Kleber Lucas, Eu Te Bendirei – Ronaldo Bezerra, Que-
ro Te Louvar – Josimar Bianchi

 Pr. Eliomar Corrêa de Jesus        Miss. Ernest Jaen Guardia  

Salmos 5:3; 7

• ORAÇÃO

• AVISOS

• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

•HINO 400 HCC “QUÃO PRECIOSAS SÃO AS HORAS”
     1 e 2 Estrofes   

• HINO 401 HCC “LOGO DE MANHÃ”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO

• POSLÚDIO

“Pela manhã ouvirás a minha voz, Ó Senhor; pela manhã apresentarei 
a ti a minha oração, e vigiarei; ... Eu entrarei em tua casa pela gran-

deza da tua benignidade; 
e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo.”

• PRELÚDIO 

I Tm 4:10; Sl 35: 9

• ORAÇÃO

• AVISOS

• MENSAGEM• MENSAGEM  

• MENSAGEM MUSICAL  

• APRESENTAÇÃO DE BEBÊ  

• BÊNÇÃO

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• HINO 462 HCC “CRISTO ME AMOU E ME LIVROU”

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• POSLÚDIO

“Temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de 
todos os homens, especialmente dos que crêem. Então minha alma se 

regozijará no Senhor; exultará na sua salvação”

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.

A ESPERANÇA DE DEUS
Não é só o homem que tem esperança. Deus também tem esperança. Pode 
parecer estranho a até mesmo irreverência, mas é verdade: Deus te esperança.
Veja esta palavra: “Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão podero-
sa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós“(EZ.20:33).
Esta é a esperança de Deus – estabelecer o seu reino sobre toda a carne, para 
a glória de seu nome e para benefício do homem. Por essa razão, a igreja ora 
há dois milênios: “Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como 
no céu“ (MT.6:10).
Para concretizar a sua esperança, Deus está colocando todos os seus inimigos 
debaixo de seus pés (SL.110:1). O último inimigo a ser destruído é a morte 
(1CO.15:26). Quando a esperança deixar de ser esperança. Então, ao soar da 
última trombeta que marca o tempo e os acontecimentos, Deus vai assumir 
declaradamente o seu grande poder e passará a reinar. Nesta altura, o reino do 
mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo, “e Ele reinará pelos séculos 
dos séculos” (AP.11:15-18).
Você precisa ceder. Na verdade você vai ceder. Por bem ou por mal. Hoje ou 
amanhã. A tempo ou tarde demais. Por convicção própria ou por imposição.
Se a esperança de Deus de reinar sobre você é consistente e há de ser satis-
feita, por que você não cede agora, não se converte agora, não se coloca no 
estrado de seus pés agora?
Seja inteligente, sirva-se do “braço estendido” de Deus, isto é, a sua misericór-
dia. E não do “derramado furor” de Deus, isto é, a sua severidade.

Extraído da Revista Ultimato – Março 1996.

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

“Esta é a esperança de 
Deus – estabelecer 

o seu reino sobre toda a carne, 
para a glória de seu nome 

e para benefício 
do homem.”

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



Ministérios Ministérios Ministérios
ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL

FEVEREIRO

03/02 10/02

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante  a EBD e o culto

Bruna Griffo Rosalina

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

Katia/Sarah Amorim Neile/Daubia

Maternal - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto

Laize/Felipe Carmem Costa/Gabriel 
Amorim

Maternal - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto
Culto infantil a noite [4 a 7 anos] Danuzio Lilian Costa
Culto infantil a noite [8 a 09 anos] Patricia Santos Valeria

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

•	 Ministério Diáconal
Não perca tempo e inscreva-se no Curso para Diáconos em treinamento. Um curso impor-
tante para o seu crescimento espiritual, Diácono. Juntos, aprendemos mais sobre o Reino de 
Deus.

•	 Centro de Estudos Teológicos de Itaparica – CETI
Venha participar de nossos estudos Teológicos, uma oportunidade para aprender mais so-
bre diversos assuntos importantes em teologia. Não abra mão de seu crescimento espiritual. 
As aulas serão nos dias: segunda e sexta, nos horários: 19h às 22h, por módulos a escolher 
pelo aluno. Inscreva-se as matrículas estão abertas, valor mensal R$ 120,00 (cada módulo 
R$ 60,00).

•	 Projeto Lutando Pela Vida
Teremos aulas de judô a partir deste semestre, participe e inscreva-se já. Não perca a opor-
tunidade de entrar neste projeto da PIBI. Aberto para toda a nossa comunidade em Itaparica, 
em Vila Velha. Traga seu vizinho.

•	 Curso para Linguagem de Sinais Brasileiros – LIBRAS
Não perca o privilégio de aprender, assim, como de se comunicar através de Linguagem de 
Sinais – LIBRAS. Nossa igreja terá a partir deste semestre o curso disponível, vamos ajudar 
nossos irmãos em Cristo, que têm necessidades especiais a prestar culto a Deus.

•	 Gratidão
Agradecemos a todos os irmãos que participaram da oferta de gratidão 2012, atingimos o 
valor de R$ R$ 10.513,15.

EDUCAÇÃO CRISTÃ
•	 Agradecimento
Agradecemos a Deus por nossa confraternização no sábado dia 02/02/2013, entre o Minis-
tério de Educação Cristã, professores e auxiliares das classes de EBD e Culto Infantil num 
delicioso café da manhã.

•	 Atenção
No dia 02 de Março de 2013, a partir das 9h às 10:30h, teremos  a primeira capacitação de 
2013, para todos os professores de todas as classes da EBD. Agradecemos desde já a sua 
participação e dedicação.

LOUVOR E ADORAÇÃO
•	 Gratidão
Agradecemos ao Ministério de Louvor por nos abençoar neste culto de Domingo com lou-
vores ao nosso Deus. Agradecemos a Deus pelo descanso e agora no mês de Fevereiro 
retomaremos nossas atividades, um muito obrigado aos seguintes grupos: Coral PIBI, Coral 
Tom Menor, Quartetos, Vocais e Instrumentais.

•	 Escola de Música
Voltaremos com nossa programação a partir do dia  04/02/13, agradecemos a participação 
cooperação de todos. Inscrições abertas, valor mensal R$ 75,00 (qualquer instrumento).

FAMÍLIA 
•	 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
“A passagem de Gênesis 12.1-3 contém a promessa de que Deus há de abençoar a Abraão. 
Todos querem as bênçãos de Deus. Porém a benção da promessa esta diretamente ligada à 
obediência à ordem de ser uma benção. Não dá certo buscar a benção sem querer ser uma 
benção. É inútil reivindicar bençãos se não estamos abençoando os perdidos com a oferta 
do evangelho. A benção da salvação implica a responsabilidade de ser uma benção, de 
compartilhar essa salvação como os que não têm acesso ao evangelho.” - Russell P. Shedd.
E-mail dos Ministros: ejguardia@hotmail.com / anaccib@gmail.com 

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.

ORAÇÃO
•	 Café com Deus
Voltamos com nossas atividades a partir do dia 04/02/13, agradecemos a todos pela colabo-
ração e participação.

Motivos de Oração: Natália Marques, Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, 
Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mau-
ro Cesar, Marcos, Odete(recuperação cirurgia), Djanira Bruno, Laudicéia, Ormir Delpupo, 
Eunice Procopio, Elias, Pr. Elvino, Florinda e Benis(câncer recuperação), Sandra (esposa 
irmão Silvio).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA:
Valquíria Barreto Leonel G. da Silva (01/02)
Antônio Hugo Alves Daumas (01/02)
Neuza Maria de Souza Oliveira (02/02)
Júlio César da Silveira Vaz (02/02)
Karina Novaes Kunzendorff da Rocha 02/02)
Nívia Nunes Corona Mendes (04/02)
Eliezer Barrozo Suhet (05/02)
Néa Regina Soares dos Santos (05/02)

Luciléa Lopes Maciel (06/02)
Camila Falcão Marcelino (06/02)
Dilma Nunes Loureiro (06/02)
Joyce da Conceição Gutian (07/02)
Alecssandro Mateus Lodi (10/02)
Isabella Barbosa de Jesus (10/02)

FUNÇÃO E-MAIL
Presidente eliomar@pibitaparica.org.br
1° Vice-Presidente vice1@pibitaparica.org.br
2° Vice-Presidente vice2@pibitaparica.org.br
Tesouraria tesouraria@pibitaparica.org.br
Secretaria Estatutária secretaria.estatutaria@pibitaparica.org.br
Assessoria Jurídica juridico@pibitaparica.org.br

MINISTÉRIOS DEPARTAMENTOS E-MAIL
Ação Social acaosocial@pibitaparica.org.br
Adoração e Louvor musica@pibitaparica.org.br

Escola de Música Musicarte musicarte@pibitaparica.org.br
Administração administracao@pibitaparica.org.br

Finanças financas@pibitaparica.org.br
Cantina cantina@pibitaparica.org.br
Secretaria Administrativa secretaria@pibitaparica.org.br
Patrimônio patrimonio@pibitaparica.org.br

Comunicação comunicacao@pibitaparica.org.br
História da Igreja historia@pibitaparica.org.br
Multimídia e Web multimidia@pibitaparica.org.br
Sonorização som@pibitaparica.org.br
Divulgação divulgacao@pibitaparica.org.br
Web TV webtv@pibitaparica.org.br

Corpo Diaconal diaconos@pibitaparica.org.br
Educação Cristã educacaocrista@pibitaparica.org.br

Centro de Ensino Teológico 
de Itaparica - CETI

ceti@pibitaparica.org.br

Infantil infantil@pibitaparica.org.br
Família familia@pibitaparica.org.br

Grupos de Comunhão gc@pibitaparica.org.br
Melhor Idade melhoridade@pibitaparica.org.br
Integração integracao@pibitaparica.org.br

Recepção, Circulação e 
Segurança

recepcao@pibitaparica.org.br

Juventude juventude@pibitaparica.org.br
Adolescentes adolas@pibitaparica.org.br
Esportes esportes@pibitaparica.org.br

Missões e Evangelismo missoesevangelismo@pibitaparica.org.br
Oração oracao@pibitaparica.org.br


