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• PRELÚDIO Piano - Liége 

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

Piano - Liége • PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS • AVISOS

• BENÇÃO
Minha Casa e Eu - Comunhão e Adoração (Cântico Oficial do Mês 
da Família) 
É Bom Louvar A Deus – Compasso Livre 
Maravilhado – Nivea Soares

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Um Deus Tão Grande – Quatro Por Um • DÍZIMOS E OFERTAS

Rafael e Banda• DÍZIMOS E OFERTAS

• BOAS VINDAS AO VISITANTES

• MOMENTO DA FAMÍLIA

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

Piano - Liége • POSLÚDIO

Rafael e Banda• POSLÚDIO

“Cantai ao SENHOR em toda a terra; anunciai de dia em dia a sua salvação. Con-
tai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque 

grande é o SENHOR, e mui digno de louvor, e mais temível é do que todos os 
deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos; porém o SENHOR fez os 

céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao 
SENHOR, ó famílias dos povos, tributai ao SENHOR glória e força.”

DIRIGENTE: Agora, pois, temei ao SENHOR, e servi-o com sinceridade e com 
verdade; e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no 

Egito, e servi ao SENHOR. 

CONGREGAÇÃO: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao SENHOR, 
escolhei hoje a quem sirvais; se aos deuses a quem serviram vossos pais, que 

estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; porém 
eu e a minha casa serviremos ao SENHOR.

DIRIGENTE: Então respondeu o povo, e disse: Nunca nos aconteça que deixe-
mos ao SENHOR para servirmos a outros deuses;

TODOS: Porque o SENHOR é o nosso Deus; ele é o que nos fez subir, a nós e a 
nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes gran-
des sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e 

entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. 

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.

FAMÍLIA É PARA SER BENÇÃO!
“Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa”

A família é algo que somente Deus poderia conceber. Através dela percebemos 
o amor do Pai Celestial pelas suas criaturas. Ao realizar o primeiro casamento e dar 
orientação para os futuros lares, Deus estava revelando aos homens o caminho da 
própria felicidade.

A família é a pequena célula que forma a base de toda sociedade. Ela determina 
como será a Escola, o Estado e a própria Igreja. E no momento quando vivemos 
assustados com a corrupção, com o tráfico de drogas e a crescente violência em 
nosso país, estejamos certos de que não melhoraremos a sociedade brasileira com 
um policiamento mais ostensivo, ou mesmo com leis mais severas. Precisamos 
investir na família, atentando para as necessidades básica do ser humano. Muitos 
brasileiros estão vivendo como bichos, debaixo de pontes e viadutos; outros se 
amontoam em favelas sem saneamento básico, onde pais e filhos vivem numa só 
dependência, criando uma ambiente propício para toda sorte de promiscuidade.

Podemos dizer, sem medo de errar, que a miséria econômica, moral e espiritual 
que vivemos tem a sua origem em famílias desestruturadas que acabam por em-
purrar seus filhos para a prostituição, para as drogas e para o crime.

Como povo de Deus, como crentes em Jesus Cristo, devemos investir em nos-
sa família. Temos consciência de que o problema básico do homem é espiritual. 
Devemos, portanto investir em nossos filhos, ensinando-lhes as “Sagradas Letras 
que podem fazê-los sábios para a salvação”. Precisamos trazê-los à Casa de Deus 
e incutir neles a Palavra, como recomenda Deuteronômio: “Estas palavras que hoje 
te ordeno estará em teu coração  as intimarás a teus olhos, e delas falarás assen-
tando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te”. (6.6-7)

Mas devemos ir além de nossa casa. Como crentes e como igreja, precisa-
mos intensificar o nosso testemunho cristão, tanto pela pregação do Evangelho 
como pela ação social, procurando, por todos os meios ao nosso alcance, ame-
nizar o sofrimento de muitas famílias que Deus tem colocado ao redor de nossa 
igreja. A igreja precisa ser uma casa de misericórdia, saindo em socorro dos que 
sofrem, como escreveu Judas: “salvai alguns arrebatando do fogo, tendo deles 
misericórdia...”(Judas v 23).

(Extraído e adaptado-Ministério da Família PIBI)

(1 Crônicas 16:23-28)• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI Rafael e Banda

(Josué 24:14-17)• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA 

Pr. Joel Félix• MENSAGEM

Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM

José Balbino• MENSAGEM MUSICAL

• HINO 14 CC “O DEUS DE ABRÃO” 

• HINO 596 HCC “SE HOUVER AMOR”

• HINO 66 HCC “CANTAREI AO MEU SALVADOR” 

uma igreja cheia de vida

organizada em 27 de outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



•	 Chá DA AMizADE MCA
Mulheres, venham participar desse evento, será nesta segunda (20/05) saída na Igreja às 14:30h, 
na Casa do Pr Eliomar e Jeanes.

•	 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 da pequena Lara será na sexta- feira (24/05) ás 15:00h na Rua Jose Celso 
Claudio 65 apt 501 - Ed albatroz - Pq das Gaivotas.

FAMÍLiA 
•	 rEtiro DE CAsAis 
LOCAL: Pousada Eco da Floresta
DATA: 29,30/11/13 E 01/12/13
VALOR: R$ 760,00 (8 X DE R$ 95,00) a primeira parcela deverá ser paga até o dia 10/05/2013.
À princípio teremos só  40 Vagas.
Já temos 23 Casais inscritos, inscrições com Pr Judson

•	 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!

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.

•	 ANivErsAriANtEs DA sEMANA
20/05 - Marcia Vieira de Souza; Joselito Neris Vieira; Rachel Rangel Santana. 21/05 - Nathália 
Fonseca Galm. 22/05 - Andressa Fernandes Nunes. 23/05 - Digmar Rodrigues Ferreira; Willian 
Jorge Nascimento Marques. 24/05 - Dayana Lisboa Brigido; Ernest Jaen Guardia; Christina 
Barbosa Silva Suhet .                                                                                                     

Ministérios Ministérios Ministérios

EsCALA soM
MAIO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Quarta (22/05) *** André

Domingo (26/05) Victor Luiz Fonseca

EsCALA MuLtiMÍDiA
MAIO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Domingo (19/05) Heidie Sarah

Domingo (26/05) Roberta Gabriel
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EsCALA - MiNistério  iNFANtiL

MAIO

19/05 26/05

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

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

 Sandra Christina / Márcia 
Vieira / Mariana Assis                  

Alessandra Mafra / 
Edilane / Rezi                  

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Viviane Sarah Amorim           

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

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

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

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

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

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

EsCALA tv PiBi WEB

MAIO

Data TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

19/05 Luciano Alana Luiz Felipe Laíse Schneider

26/05 Sandro Griffo Gabriel Carlos Bruno Mirian

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
                                                                                                   
• ASSEMBLEIA: Hoje após o Culto da manhã     
• VIGÍLIA DE ORAÇÃO DA PIBI : Será na sexta-feira (31/05) de 20h às 0h.                                  
• ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DA IGREJA: A Secretaria da Igreja convoca os seguintes mem-
bros  a entrar em contato no tel: 3349-0828 para atualizar o cadastro até dia 31/05 são: Thaíse Coim-
bra Martinelli; Thiago de Jesus Vieira; Vanessa Barcelos Pereira Lodi; Vânia Maria Correa Vaz; 
Verônica do Carmo Macedo e Silva; Vinícius Jácomo da S. Lima; Vladimir Medeiros de Almeida; 
Walter Machado; Wesley Pereira de Rezende; Zildenar Vieira Alves; Zulier Brito de Alencar.                
                                                

EDuCAÇão Cristã
Queridos! Estamos no mês da Família. Incentivamos a todas as famílias a estarem unidas partici-
pando dos estudos Bíblicos domésticos e na EBD.

•	 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)

•	 Mês DA FAMÍLiA tEMA: “FAMÍLiA, Nosso MAior tEsouro”
Divisa: “Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração” (Mateus 6:21)

MissõEs E EvANGELisMo
• Os discípulos cristãos são homens enviados – enviados para o mesmo trabalho de evangeliza-
ção do mundo para o qual o Senhor foi enviado, e por causa do que Ele deu a Sua própria vida. O 
evangelismo, por conseguinte, não é um acessório opcional em nossas vidas de crentes. Mas é o 
próprio pulsar de tudo aquilo para o que fomos chamados a ser e a fazer. É a comissão entregue 
à Igreja que empresta significação a tudo quanto é empreendido em nome de Cristo. Com essa 
finalidade bem focalizada, tudo quanto for feito e dito terá um glorioso cumprimento no propósito 
remidor de Deus – instituições educacionais, programas sociais, hospitais, reuniões de qualquer 
espécie nas igrejas locais – tudo quanto for feito em nome de Cristo terá sua justificação no cum-
primento dessa missão. (Waylon B.Moore)

MuLhErEs Cristãs EM AÇão
•	 MCA ArtEsANAto
Se você tem alguma habilidade em trabalhos manuais ou deseja aprender, venha participar 
conosco! Todas ás terças-feiras às 14:00 h na Igreja.

EsCALA – MúsiCA

MAIO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

19/05
(Domingo)

Guitarra – Willian
Baixo – Raphael In.

Teclado – Pedro
Violão – Luiz Thiago

Bateria – Silvio

Jane 
(Dirigente)

Edilson
Olívia 
Jane

M – Balbino
N – Coral PIBI 

Prel. e Posl. :              
M – Djadéa                  
N – Daniel 

Ramos
Hinos:  M – 

Djaldéa
N –  Daniel 

Ramos
Regência: 
Hércules

Culto Dominical

26/05
(Domingo)

Guitarra – Rafael A.
Baixo – Pereira
Teclado – Josué
Violão – Edson
Bateria – Harley

Olívia 
(Dirigente)

Pedro
Nívia 

Raissa

M – Coreografia 
Livre Soul 
N – Olívia

Prel. e Posl. :              
M – Djadéa                  

N – Nivia
Hinos:  M – 

Djaldéa       N 
–  Djaldéa

Regência: Olívia   

Congresso da 
Família

Ceia do Senhor


