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• PRELÚDIO PianoPiano

“Adorador por Excelência”

Luíz Fonseca

Piano

Em tuas Mãos  – Rodrigo Correa
Jeová é o teu Cavalheiro – Kleber Lucas
Louvemos ao Senhor – Ademar de Campos) 

 Pr. Eliomar Corrêa

• ORAÇÃO

• AVISOS

Isaías 6:1-8• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

•CÂNTICO “BRASA VIVA – Quarteto Vital”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

Essência da Adoração – I.B.Curitiba
Eu Vejo a Glória – Fernanda Brum
Quão Formoso ÉS – Min. Koinonia

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

Instrumental• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO

Piano• POSLÚDIO

Dirigente: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor 
assentado sobre um alto e sublime trono; e o seu séquito enchia o 
templo. Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas; com 
duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com 
duas voavam.

Congregação: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, 
Santo é o SENHOR dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória. 
E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa 
se encheu de fumaça.

Dirigente: Então disse eu: Ai de mim! Pois estou perdido; porque sou 
um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impu-
ros lábios; os meus olhos viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos. Porém 
um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, 
que tirara do altar com uma tenaz;

Congregação: E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que 
isto tocou os teus lábios; e a tua  iniqüidade foi tirada, e expiado o teu 
pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, 
e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.

• PRELÚDIO 

João: 16 e 17

• ORAÇÃO

• AVISOS

Pr. José Bertoldo Torres• MENSAGEM

• MENSAGEM  

• MENSAGEM MUSICAL  

• BÊNÇÃO

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• HINO 32 HCC “AO DEUS DE AMOR E DE IMENSA BONDADE”

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• POSLÚDIO

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 

condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.”

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.

NATAL E CARNAVAL

A semelhança está apenas na rima.
Quem sabe um dia, talvez não distante, ambas as datas, tenham igual importância para o povo de 

Deus? Parece utopia, algo irreal, e, para alguns, até impossível. Mas, não custa sonhar!
Vejamos a razão desse sonho.
Antes de Jesus nascer e nos primeiros séculos da era cristã, até o ano de 350 mais ou menos, a 

grande festa do Império Romano era aquela chamada o Dia do Sol Invicto.  Acontecia no final do mês de 
dezembro, com o seu auge no dia 25. Uma grande festa pagã, em pleno inverno, mas que era dedicado 
aos deuses do Sol, como forma de lembras que após dias tão difíceis, o Sol voltaria a reinar, dando es-
perança de recomeço da vida. Era uma festa pagã.

O imperador Constantino, no intuito de agradar os cristãos, decretou que, no dia 25 de dezembro, 
também se comemoraria o nascimento de Jesus. É certo que não sabemos a data exata do seu nas-
cimento. Aliás como cristãos nós devemos comemorar o seu nascimento todos os dias, pois sempre 
há conversões e Ele está nascendo no coração dos fiéis durante os 365 dias do ano. Antes do decreto 
imperial, o Natal era comemorado no dia 2 e 6 de janeiro (cristãos ortodoxos), 19 de março ou 19 de 
abril. Variava. Constantino unificou as datas, no dia 25 de dezembro, sem saber que estava decretando 
a morte da maior festa do império.

Aos poucos, no decorrer dos anos, o Dia do Sol Invicto foi suplantado pelo Sol da Justiça, Jesus Cristo, 
que alguns associam à profecia lavrada em Malaquias, 4.2: “Mas para vós os que temeis o meu nome, 
nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas; e vós saireis e saltareis como bezerros de estre-
baria”.

Hoje, só se lembram do Dia do Sol Invicto aqueles que pesquisam a história e alguns que querem 
condenar a comemorações de datas pelas igrejas ortodoxas.

Caminho diferente tomou o carnaval. Era também uma festa pagã, anterior ao nascimento de Jesus, 
dedicada a luxúria, à satisfação dos prazeres da carne, como patrono o deus Dionísio ou Baco (dai a 
palavra bacanal), cuja versão moderna é rei Momo.

No ano 590 da nossa era, o papa Gregório I, o Grande, oficializou esta festa pagã, introduzindo-a no 
mundo cristão e determinando que fosse comemorada antes da Quaresma. No livro “Carnaval” o histo-
riador Hiram Araújo afirma: “O Carnaval pagão começa quando Psistráto oficializa o culto a Dionísio na 
Grécia, no século VII a.C., e termina quando a Igreja Católica adota, oficialmente o Carnaval, em 590 
d.C.”.

Hoje, só é comemorado nos países que se dizem cristão. O Carnaval cristão suplantou o Carnaval pa-
gão em tudo, até nas bacanais e depravação moral que Paulo já havia condenado em Roma (Rm 1.18-32).

O profeta  Joel (2:28) registra: “Acontecera depois que derramei o meu espírito sobre toda a carne; 
vossos filhos e vossas filhas profetizaram, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão 
visões”.

Profetizar, sonhar e ter visões. Quem sabe um dia, os evangélicos deste país tenham uma autorida-
de moral e espiritual tal que encoraje um governante a decretar que os dias da festa da carne sejam, 
também, dias da festa do Espírito? E, gradativamente ou aceleradamente, o rei Momo vá perdendo sua 
majestade para dar lugar Àquele que reina para todo o sempre. E o Carnaval, à semelhança do Dia do 
Sol Invicto, não mais exista como tal! Seja, no futuro, apenas um registro histórico ou um motivo para 
alguém condenar a prática, agora verdadeiramente cristã de aproveitar essa data para o recolhimento, 
retiros, encontros espirituais, manifestações em lugares amplos, concertos musicais, enchendo está-
dios, praças e ruas com o povo de Deus gozando a plena efusão espiritual.

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite
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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 importante 
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 sobre 
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 pela inauguração no domingo dia 03/02/2013 da nossa escola bíblica 
dominical, que já começou com 73 alunos, 16 professores e 4 coordenadores sendo Celia, 
Jeanes, Wania e Kellen.

•	 Atenção
No dia 02 de Março de 2013, a partir das 9h às 11h, teremos  a primeira capacitação de 2013, 
para todos os professores de todas as classes da EBD. Estarão conosco os palestrantes, Mi-
nistra de Educação Infantil Dulcinéia Damasceno Passos, a psicóloga Wania S. M. Martins e 
Pr. Eliomar Corrêa de Jesus. Agradecemos desde já a sua participação e dedicação.

•	 CETI
Se você ainda não se inscreveu, matriculas abertas. Procure a Secretaria.  

LOUVOR E ADORAÇÃO
•	 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)

•	 CORAIS – (Coral PIBI e Coral Infatil Tom Menor)
Queridos irmãos, Já retornamos nossas atividades de ensaio. Já estamos nos preparando
para o nosso musical de páscoa. Se você irmão, membro da PIBI, deseja ingrejar neste mi-
nistério favor procurar o ministério de música (M.M. Olívia Rodrigues), para que  possa ser 
feitas sua inscrição e entrevista. 
Horários dos ensaios:
CORAL MISTO PIBI – Quintas às 19h30 e Domingo às 11h
CORAL INFANTIL TOM MENOR – Quintas às 18h30

•	 COREOGRAFIA INFANTIL
Voltaremos com os ensaios nesta próxima quinta às 19h30.    
Para crianças de 5 à 11 anos. Se você deseja ingressar seu filho,
Procure a líder: Rebeca Penedo. 
 
•	 GRUPO DE COREOGRAFIA “LIVRE SOUL”  
Inscrições abertas para o grupo de coreografia.
Idade: a partir de 12 anos
Horários: sempre aos sábado às 15h
Retorno: 09 de março
Procure hoje mesmo a líder: Alana Félix Fernandes.

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 Ma-
dalena, 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 recupera-
ção), Sandra (esposa irmão Silvio).

•	 ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Alecssandro Mateus Lodi (10/02)
Isabella Barbosa de Jeus (10/02)
Abimael Amorim (16/02)
Claudia Mattos Azevedo (13/02)
Cláudio Henrique Pagel (12/02)
Josefina Santos da Silva (13/02)
Raissa Emanuelle Bege Feliciano (14/02)
Zuliêr Brito de Alencar (13/02)

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL
FEVEREIRO

10/02 17/02

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

Rosalina Sandra Christina

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

Neile/Daubia Sandra Christina/
Nathalia Ramos

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

Carmem Costa/Gabriel 
Amorim

Madalena/Rayara

Maternal - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto
Culto infantil a noite [4 a 7 anos] João Marcos
Culto infantil a noite [8 a 09 anos] Mirian Daniel

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

EDUCAÇÃO CRISTÃ | MINISTRO: Pr. DANTAS LIMA | COORDENAÇÃO: PROF. VÂNIA MARTINS

CLASSES DE EBD PIBI
COORDENAÇÃO

CÉLIA ,JEANES E VÂNIA

CULTO  INFANTIL
MANHÃ E NOITE

COORDENAÇÃO KELLY E LILIAN

CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS
Prs.ELIOMAR E DANTAS,

PROF.VÂNIA E OUTROS PALESTRANTES

NEBIS  & CETI
PASTORES

ELIOMAR E DANTAS

BERÇÁRIO I
0 -12 MESES

BRUNA, GABRIEL

PRÉ-ESCOLA
5- 6 ANOS
PATRÍCIA

          ADOLESCENTES
  PR.JUDSON   ALESSANDRA,ISABEL

GERAÇÃO ELEITA
RICARDO DIAS, AMARILDO, 

CLASSE NOVOS NA FÉ
ADULTOS PR ELIOMAR

INFANTIL JEANES 

MATERNAL I
12-24 MESES

CARMEM, MIRIAN

PRIMEIRO ANO
7 - 8 ANOS

OLÍVIA, MIRIAM

JOVENS I
RICARDO, W.SCHNEIDER

JOSUÉ
J.BERTOLDO JAIR

MÔNICA

CLASSE EM INGLÊS
PR. DANTAS,EV. ERNEST

ANA G

MATERNAL II
3 - 4 ANOS

LUIZ FONSECA,MARLY

JUNIORES
9 - 11 ANOS

ROSÂNGELA, ADILENE

CLASSE  - EMANUEL
DJALDÉA

HEROÍNAS DA FÉ
LENICE, NEUZA

LIBRAS
INSTRUTOR:MARCELO

EDUCAÇÃO CRISTÃ | MINISTRO: PR. DANTAS LIMA | COORDENAÇÃO: PROF. VÂNIA MARTINS

CLASSES DE EBD PIBI
COORDENAÇÃO

CÉLIA ,JEANES E VÂNIA

NEBIS  & CETI
PASTORES

ELIOMAR E DANTAS

CULTO  INFANTIL
MANHÃ E NOITE

COORDENAÇÃO: KELLY E LILIAN

CAPACITAÇÕES E
TREINAMENTOS

Prs.ELIOMAR E DANTAS,
PROF.VÂNIA E OUTROS.

DAR SUPORTE ESPIRITUAL AOS PROFESSORES
PROPORCIONANDO – OS UM  AMPLO APRENDIZADO  PARA 

REALIZAR COM EFICIÊNCIA O ENSINO BÍBLICO  NA EBD - PIBI

DESENVOLVER  ENTRE OS MINISTÉRIOS DA PIBI:
- NEBIS :O HÁBITO DA EVANGELIZAÇÃO E COMO FAZER MISSÕES 
NA IGREJA,COMUNIDADE,NO MUNICÍPIO,ESTADO,PAÍS E NO 
MUNDO.
- CETI: DESPERTAR NOS PROFESSORES E LÍDERES 
EVANGÉLICOS O DESEJO DE SE ESPECIALIZAREM  NOS 
ESTUDOS TEOLÓGICOS.
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CLASSES DE EBD PIBI
COORDENAÇÃO

CÉLIA ,JEANES E VÂNIA

NEBIS  & CETI
PASTORES

ELIOMAR E DANTAS

CULTO  INFANTIL
MANHÃ E NOITE

COORDENAÇÃO: KELLY E LILIAN

CAPACITAÇÕES ETREINAMENTOS
          Prs.ELIOMAR E DANTAS,

PROF.VÂNIA E
OUTROS PALESTRANTES

BERÇÁRIO I | 0 -12 MESES | BRUNA,GABRIEL MATERNAL II | 3- 4  ANOS | ROSALINA,FELIPE PRIMEIRO ANO | 7-8 ANOS | OLÍVIA, MÍRIAM

MATERNAL I | 12 -  24 MESES
CARMEM,LAÍSE

PRÉ-ESCOLA | 5-6 ANOS
KELLY, MÁRCIA

CULTO INFANTIL  NOTURNO | 9  -  11 ANOS
 DOUGLAS,MARCOS,PATRÍCIA

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


