Culto da Noite
• PRELÚDIO

Culto da Manhã
João Marcos e Felipe

• ORAÇÃO

Instrumental - Louvor
Uma igreja cheia de vida

• ORAÇÃO

• AVISOS
• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA

• PRELÚDIO

Organizada em 27 de Outubro de 1984

• AVISOS
Salmos 100

DIRIGENTE: Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras.
CONGREGAÇÃO: Servi ao SENHOR com alegria; e entrai diante dele com canto.
DIRIGENTE: Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós
mesmos; somos povo seu e ovelhas do seu pasto.
CONGREGAÇÃO: Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com
louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome.
DIRIGENTE: Porque o SENHOR é bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade dura de geração em geração.

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO

I João 4:9

“Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco: que Deus
enviou seu Filho Unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos.”

• HINO 168 HCC “QUANTO NOS AMA JESUS!”
• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• CÂNTICO
Vim para adorar-te

• MINISTÉRIO DE LOUVOR
Ao erguermos as mãos, eu vejo a glória, dê-nos mãos limpas

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• DÍZIMOS E OFERTAS

• COREOGRAFIA
Livre Soul

Adorar-te
• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MINISTÉRIO DE LOUVOR
Hosana, Tu És Santo, Teu amor não falha, Eu me alegro em Ti

• MOMENTO MISSIONÁRIO
• DÍZIMOS E OFERTAS

João Marcos e Felipe
• MENSAGEM

Sem. Matheus Caboclo

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
• CÂNTICO
Só o teu amor

• MOMENTO MISSIONÁRIO

• MENSAGEM MUSICAL

Coral Jovens e Adolas

• ORAÇÃO
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EXISTEM CAMPOS E PESSOAS SEDENTAS,
FALTAM ANUNCIADORES
Os estudos bíblicos continuam sempre crescendo em qualidade com aqueles
que têm o compromisso de separar seu tempo para ouvir a voz de Deus. É sempre
bom quando somos recebidos com carinho pelas famílias que ouvem com atenção
sobre o poder de Deus que transforma, cura e liberta. Muitos lares se abriram, e
mais casas estão de portas abertas. Toda honra e toda glória a Deus.
Certa ocasião, projetamos o filme jesus, quando todos os comunitários e moradores adjacentes puderam ver o sacrifício de amor de Cristo por nós. O líder da
comunidade nos cedeu o espaço debaixo do chapéu de palha, uma construção
bem popular do interior, conseguimos um aparelho de DVD emprestado de uma
senhora e compramos gasolina para o gerador de luz. Mesmo em meio a uma noite
chuvosa, as pessoas foram chegando, pois fizemos muitos convites e, acreditem,
até na missa foi feita a “propaganda”. Mais de 150 pessoas foram alcançadas naquela noite.
Deus tem nos mostrado pessoas que realmente decidiram seguir a Cristo de
corpo e alma, como os dois jovens Marcos e Carlos. Já terminamos os estudos
bíblicos com eles, agora estamos ensinando doutrinas por meio de narrativas bíblicas. Eles também nos ajudam dando aula para as crianças, dirigindo e trazendo
mensagens nos cultos. Detalhe: um tem 15 e o outro 12 anos. Vitória para o Reino.
Também realizamos com as crianças a feira dos talentos, que foi uma grande
festa santa. As crianças memorizaram seus versículos e com os talentos que ganharam, trocaram por pequenas lembranças. Um pai, ao perceber que seus filhos
tinham aprendido cerca de 11 versículos, me procurou perguntando se eu poderia
ensinar os irmãos da igreja católica...Deus nos abriu mais uma porta, pois assim
teremos acesso aos adultos. Aleluia por isso.
Outra benção nos alcançou. Ao saber do nosso trabalho de evangelismo, moradores de uma comunidade, próxima à nossa, nos convidaram para ensinar suas
crianças sobre a Palavra de Deus. Todos os domingos, dois meninos vêm pilotando um motor rabeta e canoa para nos levar a comunidade. A viagem é de mais ou
menos 1h40, mais eles, essas duas crianças, nunca faltam. Os pais descobriram
que somos missionários e queriam que nós também rezássemos a missa na igreja
católica...Deus me deu um suspiro de sua palavra, mostrando que campos existem,
pessoas sedentes, mas que faltam pessoas para pregar. Deixo aqui meu convite a
todos que queiram fazer parte dessa obra. Menino, homem ou mulher, todos podem ajudar no crescimento do evangelho com os ribeirinhos. Ore, contribua, ou
venha para cá, estamos esperando por todos que amam o evangelho. Existe lugar
para todos na colheita.

Missionários Rafael Bonfim e Jovane Coelho
Projeto Radical Amazônia, AM

“Estou sempre com você”
• MENSAGEM

Pr. Eliomar Corrêa

• BÊNÇÃO
• POSLÚDIO CANTADO

João Marcos e Felipe

• POSLÚDIO

Instrumental - Louvor

Pastoral

Café com Deus

EBD

Escola de Música

Venha participar conosco de segunda
a sexta das 6h às 7h
da manhã de um momento especial de
comunhão com Deus
através da oração.

Estão abertas as matrículas para a Escola Bíblica Dominical
em nossa igreja com
início às 8h30 da manhã. Temos classes
para toda família.

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

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

Ministérios

Ministérios

Ministérios
Juventude

Pastoral

No próximo final de semana, a partir das 09h00min teremos o primeiro Lava Jato da Juventude, com o objetivo de arrecadar dinheiro para
o acampamento do fim do ano. Você que tem carro e quer ajudar os
jovens da Igreja procure hoje mesmo os Irmãos Matheus Freitas ou
Luiz Felipe e adquira o seu vale lavagem por apenas R$ 15,00. Ajude a
juventude e ainda fique com seu carro limpo. O Ministério de Juventude
Agradece
Devido ao Enem no final de semana do feriado de novembro informamos a todos que adiaremos nosso acampamento para uma data mais
pra frente. A organização trabalhará para que seja realizado ainda este
ano. Afinal O Amor de Deus nos faz Um! Aguarde maiores informações.
Fiquem atentos as programações e estejam de coração aberto para o
que Deus fará em nós através delas. Esse é desejo da Liderança. Deus
nos Abençoe.

• Convocação de Assembléia Extraordinaria
Convocação para Assembléia Extraordinária no dia 07 de outubro às
10h40 na sede da Primeira Igreja Batista em Itaparica com a finalidade
de apreciar a pauta da Assembléia Ordinária do dia 26 de setembro.
Assuntos - Leitura das Atas, Relatório Financeiro, Comissões, Movimento de Membros, Correspondências.

Diácono

• TV PIBIWEB
Estamos transmitindo em caráter experimental os cultos dominicais
nos horários de 9h40 e 19h. Divulgue aos amigos e familiares como
forma de evangelização pela WEB.

Pulpito
Circulação/Portão

• CAPACITAÇÃO
Circulação/Portão

No mês de outubro e novembro os ministérios de nossa Igreja participarão de encontros de capacitação e treinamento para aperfeiçoar
as práticas ministeriais bem como o serviço cristão. Ore, Participe e
divulgue.
• Aniversário da PIBITAPARICA
Nos dias 27 e 28 de outubro nossa Igreja estará glorificando a Deus
por 28 anos de louvores e bênçãos. Coloque na sua agenda e participe
conosco. Serão dias de festa e muita celebração.

Pulpito
Circulação/Portão
Circulação/Portão

ESCALA DO CORPO DIACONAL
SETEMBRO
30/09 DOMINGO
Luis e Cleonice
Márcia e Amarildo
03/10 QUARTA-FEIRA
Ailton Ramos
07/10 DOMINGO
Márcia e Carlos Aguiar
José Ricardo e Davi Campos
10/10 QUARTA-FEIRA
Daniel

ESCALA RECEPÇÃO
SETEMBRO
30/09 Domingo da Juventude
Manhã: Laila e Pedro Noite: Laíse e Luiz Felipe
Est./circ.: Wolfgang e
Jeferson Novelino
OUTUBRO
06/10 - Sábado - Casamento de Rebeca e Tiago
Madalena e Amarildo
07/10 Domingo

•Motivos de Oração
Maria Lafaite, Clemildo, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José,
Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Naamã, Mauro Cesar, Marcos, Odete
•Aniversariantes da Semana
30/09 - Maria Helena Rossoni (Lena)
01/10 - Vanessa Lima Batista
01/10 - Carlos Eduardo Zippinotti Vionet
03/10 - Neuzimeri da Fonseca Marvila Salarini

27 3349-0828 / adm_pibi@hotmail.com

Manhã: Iná

Noite: Sandra e Weverton

Louvor
Nossa gratidão pelo apoio da igreja na compra do piano de calda alcançamos o alvo previsto mais ainda há como participar.

Datas
30/09
Culto
Jovem

07-10

Datas
03-10

ESCALA - DOMINGO
SETEMBRO
Instrumentais
Vocais
Inspiração Musical
Guitarra – Willian
Dirigente:
M – João Marcos
Violão – Laís (maMaria
e Nathália
nhã)
Alana
Baixo – Karlus Vitor
João Marcos N – Coral Jovens
Teclado – Pedro
Olívia
e Adolas e
Bateria – M – João
Grupo “Livre
Vitor
Soul”
N - Daniel F.
Sax – Felipe
Piano – João Marcos
OUTUBRO
Guitarra – Rafael
Dirigente:
M – Luiz FonAmorim
Gisele
seca
Baixo – Pereira
Osmira
N – Coral PIBI
Violão - Vinícius
Raissa
Teclado – Josué
João Marcos
Bateria – Ricardo
Piano – Olívia

Instrumentais

Poslúdio, Prelúdio e Regência
M – Ministério
de Louvor
N – João Marcos
e Felipe
Regência: Nathália

M – Táscila
(Teclado)
N – João e Olívia
(Flauta e Piano)
Regência: Bruna

ESCALA - QUARTA-FEIRA
SETEMBRO
Dirigente
Vocal

Violão – Edson
Luíz
Teclado – Olívia
Regência:
Bateria – Wellington Osmira
Baixo – Karlus Vitor

Mensagem
Musical
Olívia, Osmira Clarete

Est.: Danúzio

ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL
SETEMBRO
DIA 30
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante Adilene
a EBD e o culto
Berçário - Noite [19 às 21:00h]
Adilene
durante o culto
Nátalia
Maternal - Manhã [09:30 às 11:00h]
Carmem
durante o culto
Danúbia
Maternal - Noite [19 às 21:00h]
Cleonice
durante o culto
Mayara
Culto infantil a noite [4 a 7 anos]
NÃO HAVERA
CULTO INFANTIL
Culto infantil a noite [8 a 09 anos]
NÃO HAVERA
CULTO INFANTIL
Apoio para o culto infantil
*Responsável pela abertura do culto infantil. ** Responsável pela lição na classe.
*** Responsável pela abertura do culto infantil e lição na classe.

www.pibitaparica.org.br

Educação Cristã
Capacitação de Professores.
Ocorrerá em nossa Igreja dia 20 de outubro dás 8:30 até 10:30 nossa capacitação de professores de EBD. Você que já é professor ou tem interesse
de ser procure hoje mesmo as irmãs Nizia e Alessandra e não perca a oportunidade de ter momentos de comunhão e capacitação com nosso Pastor
Eliomar Correa, que será preletor. Venha preparado para saborear um delicioso Coffee Break.

Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 - Itaparica - Vila Velha - ES

