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• PRELÚDIO Leva-me Além - Ministério de Louvor 

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

Piano• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS

• HINO 56 HCC “SAUDAI O NOME DE JESUS” • AVISOS

É Bom Louvar a Deus - Compasso Livre
Senhor Te Quero - Vineyard
Segurança - Nova Jerusalém

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

Marca da Promessa - Toque no Altar

(SALMO 37:3-5)

PIBI• MENSAGEM MUSICAL

• MOMENTO MISSIONÁRIO

• MENSAGEM MUSICAL

• LEITURA BÍBLICA  

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
• LEITURA BÍBLICA 

Te Agradeço - Instrumental

• DÍZIMOS E OFERTASInstrumental - Louvor• DÍZIMOS E OFERTAS

Luiz Fonseca• MENSAGEM MUSICAL 

Eu Confio - Vocal Harmonia• MENSAGEM MUSICAL

Pr. Eliomar• MENSAGEM

Seguir com Fé - Kleber Lucas• CÂNTICO

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• HINO 64 HCC “GLORIOSO ÉS TU, SENHOR”

• MENSAGEM MUSICAL

Piano – Djaldéa• POSLÚDIO

Piano• POSLÚDIO

DIRIGENTE: O [Filho amado] é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda 
a criação; porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visí-
veis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam 
potestades.
TODOS: Tudo foi criado por ele e para ele.
CONGREGAÇÃO: Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas;
DIRIGENTE: também Ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio, o primogê-
nito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprouve a 
Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo 
sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, 
tanto as que estão na terra como as que estão nos céus.
TODOS: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabe-
doria, e força, e honra, e glória, e louvor.

DIRIGENTE: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família 
nos céus e na terra.
CONGREGAÇÃO: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo 
do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações 
mediante a fé; 
DIRIGENTE: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente 
com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e 
conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de 
toda a plenitude de Deus.
CONGREGAÇÃO: Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que 
pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós,
DIRIGENTE: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo 
o sempre! Amém!

DIRIGENTE: “Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para 
nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do 
mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte; Nem se acende a 
candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.”

VOCAL HARMONIA: “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.”

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.

As Quatro marcas do Cristão
Introdução:A preocupação com a enxurrada de produtos falsificados no mercado.Existe falsifi-

cação pra quase tudo. Bebidas, tênis, relógios, jogos edinheiro.Obras de artes falsificadas. Só um 
especialista consegue perceber asdiferenças.É o que chamamos de “genéricos”.Podemos aplicar 
esta verdade aos cristãos. O que mostra que somosverdadeiramente cristãos, igreja do Senhor? 
Existe algo que possa marcarnossa vida com Deus?O apóstolo João enfrentou um problema pareci-
do com uma igreja queestava sendo invadida por falsos cristãos que traziam doutrina heréticaspara 
a igreja. Eram os gnósticos, que acreditavam haver uma separaçãoentre espírito e corpo. Sendo 
assim, nada do que faziam na carne afetavaao espírito. Como o espírito é que é eterno, não era 
condenado pelasobras da carne. Resultado: Os irmãos daquela igreja estavam vivendo umavida de 
pecado.O apóstolo João escreve sua primeira epístola para ensinar àquelesirmãos que havia quatro 
marcas na vida daqueles que realmente eramconvertidos.

I. A marca da santidade (1 Jo 1:1-2:6, 2:15-17 e 3:1-10)  -  A luz de Deus e o cristão; Em Deus não 
há trevas (1:5) 2. O crente deve andar na luz (v. 6 e 7)

B. O cristão e o pecado; Todos somos pecadores (1:8 e 10); 2. O pecado de amar ao mundo 
(2:15-17) 2. Não podemos viver na prática do pecado (3:6 e 9 e 5:18) 3. Deus perdoa aquele que 
se confessa (1:9); C. O cristão deve viver como Jesus; 1. O cristão deve ser obediente à Palavra de 
Deus (2:4) 2. Quem é de Jesus quer ser como Jesus (2:6); 3. Esta é a essência da santidade: ser 
como Jesus;

II. A marca do amor (2:7-17, 3:11-24 e 4:7-21) -  Porque amar ao irmão;Devemos amar porque 
Deus é amor (4:7) 2. Andar na luz também significa amar ao irmão (2:10) 3. O diabo cega, mas a 
falta de amor também (2:11) 4. Existe uma incoerência entre dizer que ama a Deus e não ao irmão 
(4:20); 

B. Como amar ao irmão; O padrão do nosso amor é o padrão do amor de Deus (4:11) Devemos 
dar nossa vida pelo irmão (3:16) 3. O amor deve ultrapassar as palavras (3:18).

III. A marca da fé (5:4, 5 e 13-17) - A nossa fé vence o mundo .Mundo aqui é o sistema de valores 
deste século à mercê do diabo; 2. O cristão não é vencido pela carnalidade; 3. Ele vive neste mundo 
sem ser manchado por ele; 4. Mundo aqui faz referência à sedução e à dor;A fé em Deus (5: 14 e 15) 
1. A fé do cristão é depositada em Deus; 2. Muitos estão depositando a fé na fé; 3. Fé para acreditar 
que Deus é bom e quer o melhor para nós; 4. O cristão não tem uma vida sem esperança;

IV. A marca da verdade (2:18-29 e 4:1-6) A. A verdade e a mentira 1. A verdade aqui é a doutrina 
da Bíblia 2. Uma importante marca do cristão é a doutrina verdadeira; 3. João os chama de anticris-
tos (2:18); a. Saíram das igrejas (2:19); acontece ainda hoje; b. Negavam a Jesus, sua divindade e 
humanidade (2:22); c. Pregavam várias heresias (2:18) d. Suas obras demonstravam o que eram na 
verdade; B. O verdadeiro cristão e a mentira 1. Como agir: a. Não deve dar crédito ao que dizem; 
b. Deve colocar à prova pela Bíblia (4:1); c. A prova para os gnósticos era dizer que Jesus veio em 
carne (4:2); d. Uma má interpretação: estes “espíritos” são demônios; e. O princípio: tudo deve 
ser julgado pela Bíblia; 2. Não devemos nos assustar, pois os que defendem a mentira estão em 
posição inferior à nossa; a. Precisam de misericórdia de Deus; b. Mas doutrinariamente não podem 
ser ouvidos; c. Nunca devemos negociar a verdade;Conclusão: Devemos passar por um exame 
cuidadoso para sabermos se somoscrentes originais ou falsificações;Passe a sua vida por estas 
quatro marcas: santidade, amor, fé e verdade;Caso você não passe por esse exame, aceite a Jesus.
Precisamos viver um cristianismo autêntico para impactarmos esta cidade.

Pr. Handerson

(EFÉSIOS 3:14-21)• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA
(Cl 1.15-20; Ap 5.12)• LEITURA BÍBLICA 

Pr. Eliomar Correa• MENSAGEM

• BENÇÃO

(1 e 2 estrofes)

PIBI

Um Tributo

(1 e 2 estrofes)

Falar com Deus - Vocal Harmonia

(MATEUS 5:13 A 16)

Culto de Abertura “40 dias de Jejum e Oração”

“POR UMA NOVA REFORMA”



• TREINAMENTO AVANÇADO DE EVANGELISMO - FORMAÇÃO DE DISCIPULADORES 
No dia  28 de Setembro (Sábado) das 8h30 às 11h30 , se você já participou de um de nossos treinamentos 
está apto para fazer esta segunda parte. Mas aqueles que fizeram algum treinamento de evangelismo 
em outra igreja também poderão participar. Favor dar seu nome, ainda hoje, para Ernest e Ana. Entrada 
Franca.

MINISTÉRIO DA TERCEIRA IDADE
Reunião da Idade Feliz – Todas as terças às 16:30h na PIBI.

FAMÍLIA 
•	  GRUPOS DE COMUNHÃO
Você que ainda não participa dos Grupos de Comunhão, procure mais informações com os irmãos Ri-
cardo e Marta. E você, líder em potencial, se prepare, pois brevemente teremos uma capacitação para 
facilitadores de Pequenos Grupos.

Grupos em Andamento
Marilene/Daniel (Terça-feira) 
Marta/Ricardo (Terça-feira) 
Luciano/Alessandra (Terça-feira)
Djaldéia/David (Sexta-feira) - Pr. Judson/Alessandra (Sexta-feira)

•	 RETIRO	DE	CASAIS
LOCAL: Pousada Eco da Floresta DATA: 29,30/11/2013 e 01/12/2013
VALOR: R$ 760,00 (8X DE R$ 95,00) Já estamos na parcela 4/8, vencida em 10/08/2013. Querido casal, 
procure o Elcy/Alessandra ou o Pr. Judson/Rosangela e acerte seus pagamentos. No momento não há 
mais vagas, porém, caso haja interesse, dê o seu nome e numa possível desistência vocês poderão 
preencher a vaga. Insistimos em informar ao casal que, porventura, vier a desistir, a necessidade de nos 
indicar outro casal para a vaga, caso não haja nomes na espera.

CANTINA
•	 HOjE
Hoje teremos novidades na cantina: Tortas e Salgados variados, Cheesecake, Cupcake, Quiche e Ca-
puccino.

•	 COLABORADORES
Se você não participou da reunião do Ministério da Cantina, na última quarta-feira, mas deseja fazer 
parte da equipe, não deixe de procurar ainda hoje Bruno ou Miriam Eller e preencher a sua ficha.

AÇÃO SOCIAL

•	 DOAÇÃO DE ALIMENTO
Irmãos, precisamos do apoio da Igreja com a doação de alimentos, há alguns irmãos que nos ajudam 
porém ainda é pouco. Vamos cooperar, para apoiar aqueles que precisam. Conto com vocês. Que Deus 
os abençoe, Irmã Iná.

ORAÇÃO

•	 MOTIvOS DE ORAÇÃO
Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, 
Maria Salomé, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Djanira Bruno, Laudicéia, Ormir Delpupo, Eunice 
Procopio, Elias, Pr. Elvino, Célia Juliana, Karina, Pr. Carlito, Neemias (IB de João Goulart).

•	 ANIvERSARIANTES DA SEMANA
24/09 – Rafael Amancio de Souza. 25/09 – Adriana Maria da Silva. 26/09 – Olinda Maria Vieira da Costa. 
27/09 – Marcelo Ferreira de Amorim. 28/09 – Chirlei Maria de Souza Dias; Verônica do Carmo Macedo 
e Silva.

Ministérios Ministérios Ministérios

ESCALA SOM
SETEMBRO

Datas Operador Auxiliar

Domingo (22/09) David Luiz Fonseca

Domingo (29/09) Victor Schneider

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

SETEMBRO

22/09 29/09

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

Mafra        

Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto Dulci/ Sirlene/Rebeca    Sandra Christina/ Maria-

na Assis/ Danyelli  

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Carmem/ Ana Clara                            Lilian/ Rayara                             

Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Rezi/ Deborah Pedrosa Marly Kossman/ Sarah 

Amorim

Maternal II - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Rose Amorim    Kelly Terrezza   

Maternal II - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Rose Amorim Kelly Terrezza   

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

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

*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

SETEMBRO

Data COORD. GERAL TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

22/09 Sandro Griffo Samuel Adilson Yuri Laise Schneider

29/09 Luciano Felipe Breia Luiz Cláudio Marco Aurélio Davi Amorim

LOUvOR E ADORAÇÃO

•	 MUSICARTE 
Curso Livre de Música - PIBI - Venha estudar na escola de música de nossa igreja! Valor mensal para 
cada instrumento: R$ 75,00 (sem taxa de matrícula). Horários e instrumentos variados: piano, teclado, 
violão, guitarra, violino, bateria, sax, flauta doce, flauta transversa e teoria musical.       Para aulas de 
canto: R$ 80,00  Informações: 3349-0828 (horário comercial). 

PASTORAL                                                                                       
•	 REUNIÃO DA DIRETORIA E MINISTÉRIOS 
Será no dia sábado (05/10) às 8h30 sobre o planejamento para 2014.

•	 ASSEmblEIA	DA	PIbI	
No último domingo (29/09) após o Culto da manhã.

EDUCAÇÃO CRISTÃ

•	 EBD - A MAIOR E MELHOR ESCOLA DO MUNDO
Culto Infantil- De manhã e Noite. Onde nossas crianças cultuam a Deus na linguagem infantil.

Queridos alunos da EBD e Culto Infantil.
Nossos professores tem se dedicado, se preparado, tem investido tempo em estudar para compartilhar 
dos ensinamentos Bíblicos com você e seus filhos.
Venham e tragam sua família. Este tempo tem sido um  investimento para a vida espiritual em família 
para aqueles que a frequentam.
ESTA ESCOLA: É PRA VOCÊ E SUA FAMÍLIA;
PORÉM A ESCOLHA: É SUA!

•	 CONvITE: OS MINISTÉRIOS DE MÚSICA, MEC E MINISTÉRIO INFANTIL PIBI
Convidam a todas crianças da PIBI e seus amiguinhos para participarem das comemorações do Dia 
das Crianças.
1º Dia 12/10/13 de 13h às 18 horas.
Local: Estacionamento PIBI.

2º Dia 13/10/13  de 8h30min. as 11h30 min- EBD e Culto Infantil.
                             19 Horas Cantata: “VAI, VAI, JONAS”. (Templo)

•	 CONvOCAÇÃO
Reunião Geral com os Professores EBD/Culto Infantil/Berçário.
Dia: 06/10/13
Horário: 11h30min.
Local: Sala dos Juniores/CETI

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO
•	 COMUNICAI 2013 - ENCONTRO CRISTÃO DE COMUNICAÇÃO
Será no sábado dia (19/10) de 8:30 às 17 h na PIBI. Informações no site: www.pibitaparica.org.br e no 
telefone: 3349-0828 (Horário Comercial).

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.

•	 CULTO DE ORAÇÃO
Culto de Oração na Casa da Irmã Maria Luiza, será nessa segunda (23/09) às 15h na 1ª Etapa – Ed 
Oregon Apt 202.

MISSÕES E EvANGELISMO
A visão missionária iguala todos os homens. Israel perdeu a visão de que era uma nação para os outros 
povos, uma nação sacerdotal. Perdeu a visão de que era uma nação que só existia porque Deus queria 
salvar o mundo. O mais lamentável é que nós, cristãos, ainda não perdermos essa visão, mas estamos 
perto de perdê-la, porque não tem sido mais uma visão de sacrifício, de entrega, de busca da vontade 
de Deus, de pregar a Palavra de Deus, mas de sermos abençoados. (Ariovaldo Ramos)

MISSÕES NACIONAIS:  “vIvO PARA GLÓRIA DE DEUS”
Divisa: “E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas 
para aquele que por eles morreu e ressuscitou”. (II Cor 5:15)

ESCALA – MÚSICA

SETEMBRO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

22/09

Guitarra – Willian 
Baixo – Renato 

Teclado – Olívia 
Violão – Luiz Thiago 

Bateria – Silvio 

Dirigente:         
Gisele                     
João                    

Raissa              
Nathália 

M – Vocal Harmonia 
(Edilson, Edson, 

João, Ricardo, Neile, 
Osmira, Olivia, 
Dulce, Gisele e 

Edilane)                                       

N – Quarteto Átrios

  Prel. e Posl.         
M – Olívia Fraga                  
N – Olívia Fraga 

Hinos                   
M – Olívia Fraga   
N – Olívia Fraga 

Regência: Bruna 

Culto Dominical
 

29/09

Guitarra – Rafael A. 
Baixo – Raphael 

Intra 
Teclado – Josué 
Violão – Edson  
Bateria – Harley 

Dirigente:         
Olívia             

Edilson            
Heidie              
Raissa               
Alana 

M – Quarteto Shalon      

N – Coral PIBI 

Prel. e Posl.        
M – Djaldea           
N – Daniel 

Ramos 

Hinos                
 M – Djaldea              
N – Daniel 

Ramos Regência: 
Hércules        

Batismo e Ceia
 

ESCALA DE RECEPÇÃO
DOMINGO

Data MANHÃ NOITE ESTACIONAMENTO

22/09 Márcia Cerqueira Edilane Santos/ Alice 
Bravim Fábio Deodato

29/09 Ana Schneider Sirlene/ Natália Marques Wolfgang Schneider

QUARTA-FEIRA

25/09 Ricardo Brito


