Culto da Noite
• PRELÚDIO

Culto da Manhã
Ministério Ceifeiros

• ORAÇÃO

• PRELÚDIO

Piano

Uma igreja cheia de vida

• ORAÇÃO
Organizada em 27 de Outubro de 1984

• AVISOS
• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA

Apocalipse 21: 1 A 6
• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO

DIRIGENTE: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro
céu e a primeira terra tinham passado; e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma
forte voz que vinha do trono e dizia:
CONGREGAÇÃO: “Agora o tabernáculo de Deus está com os homens,
com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a
antiga ordem já passou”. Aquele que estava assentado no trono disse:
DIRIGENTE: “Estou fazendo novas todas as coisas! “ E acrescentou:
“Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança”. Disse-me ainda:
TODOS: “Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A
quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da
vida

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

“Quando disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração te disse a ti: O
teu rosto, Senhor, buscarei. Mas (...) buscarás ao Senhor teu Deus, e
o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua
alma. Não me lances fora da tua presença (...) Cria
em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável.”

• MEDLEY
HINO 361 HCC “Meu Senhor, Sou Teu” (1º , 2º estrofes) /
“Coro do Cântico Perto quero Estar”
• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

Ministério Ceifeiros

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• DÍZIMOS E OFERTAS
Ministério Ceifeiros

Ministério Ceifeiros
• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• DÍZIMOS E OFERTAS

Ministério Ceifeiros
• MENSAGEM

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
• MENSAGEM MUSICAL

Nívia

• ORAÇÃO

• MENSAGEM

Pr. Judson

• POSLÚDIO

• BÊNÇÃO
• POSLÚDIO
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• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• HINO 580 HCC “CÉU, LINDO CÉU!”
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• AVISOS

Pr. Eliomar Côrrea

A diferença mais marcante entre o Velho Testamento e o Novo Testamento sobre
a atuação do Espírito Santo de Deus foi anunciada pelo profeta Joel 2:28, residindo
no fato de que antes de Jesus Cristo nascer, no Velho Pacto, o Espírito atuava de
modo específico sobre as pessoas que eram escolhidas por Deus para realizarem
uma tarefa especial em favor do povo escolhido. Foi o caso de Noé que construiu a
Arca, Moisés que libertou o povo do cativeiro Egípcio, Josué que conduziu o povo
até a conquista da Terra Prometida, Saul, Davi, Salomão, Ester, Sansão, Elias, Josué, Rute, e tantos outros, homens e mulheres que receberam de Deus uma missão
para cumprir. Depois do nascimento de Jesus Cristo, no Novo e eterno Pacto, o
episódio descrito por Lucas em Atos dos Apóstolos no capítulo dois, apresenta uma
nova e definitiva atuação do Espírito Santo em favor do povo de Deus, que ocorreria
em todos os filhos de Deus que mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo
nascem para uma nova vida sob a atuação permanente do Espírito de Deus.
Cabe aqui a pergunta: podemos dar férias ou tirar férias do Espírito Santo? A resposta é simples: claro que não! Se bem que há alguns que tentam pensar e agir
de modo contrário. Quando estamos desfrutando das merecidas férias das atividades escolares, profissionais e até domésticas estamos procurando nos aliviar das
rotinas, das insalubridades e das cargas horárias que muitas vezes são sobrecarregadas de stress. A Medicina do Trabalho apresenta como necessário que todo
trabalhador desfrute de 30 dias de merecidas férias remuneradas para que haja
recomposição de suas forças, de seu equilíbrio emocional e mental. Quando isso
não ocorre o próprio rendimento das atividades desempenhadas ficam prejudicadas diminuindo sua qualidade e intensidade. Mas é necessário diferenciar para o
cristão que não há férias para o Espírito Santo em nossas vidas. Quando estivermos
no clube, na praia, no campo, em outras cidades, estados ou países estaremos ali
também sob a direção de Deus. Paulo diz que, quer comendo ou bebendo, quer
andando ou quer comprando, quer brincando ou quer se divertindo, façamos tudo
isso para a glória de Deus. Então concluímos que quer trabalhando ou quer de
férias estamos adorando e bendizendo ao Senhor. Sendo assim, procure não entristecer o Espírito Santo, evite excessos, evite situações que podem desagradar
a Deus. Não permita que em suas férias surjam ocasiões para o pecado. Desfrute
momentos inesquecíveis com sua família e amigos e ao regressar, traga com você
as experiências vividas com Deus. Desejamos férias merecidas a todos debaixo
das bençãos de Deus.
Com carinho
Pr. Eliomar Corrêa de Jesus

Ministério Ceifeiros

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
Pastoral

• 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.
Inscreva-se as matrículas estão abertas.

Ministérios
Louvor

• Ministério Infantil
O ministério infantil convida todos os Professores e Auxiliares para uma reunião no próximo
domingo dia 20/01/2013 às 17:30h, para tratar dos seguintes assuntos:
Agenda e Planejamento do Ministério para o ano de 2013.
Contamos com a presença de todos, Kelly e Lillian.

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

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

• Casamento na PIBI
Temos a alegria de convidar a PIB em Itaparica para o casamento de Mayara e Bruno, no dia
26/01/2013, às 19:30h em nossa igreja. (Mayara é filha do irmão Amarildo)

• 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.

• 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.

• Oferta de Amor
Agradecemos a todos os irmãos que ofertaram neste nosso momento de gratidão e que Deus
nos abençoe derramando bençãos sobre todos nós. Nossa oferta de amor no final de ano
atingiu o valor R$ 10.329,15.

• 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 Jeanes (esposa do Pr. Eliomar).

• Ministério de Grupos de Comunhão
Estaremos em Recesso durante o período de 01/01/13 a 01/02/13, agradecemos a todos pela
colaboração e participação.

• Café com Deus
Estaremos em Recesso durante o período de 01/01/13 a 01/02/13, agradecemos a todos pela
colaboração e participação.

•Motivos de Oração
Natália Marques, Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Odete,
Djanira Bruno, Laudicéia, irmã Ely (hospitalizada), Ormir Delpupo, Eunice Procopio, Elias,
Pr. Elvino.

“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

• Escola de Música
Estaremos em Recesso durante o período de 21/12/12 a 04/02/13, agradecemos a participação cooperação de todos. Inscrições abertas a partir do dia 20/01/2013.

• Ministério de Louvor
Agradecemos ao Ministério Ceifeiros, por nos abençoar neste culto de Domingo com louvores ao nosso Deus.
Atenção!!! No mês de Janeiro os ensaios estão suspensos dos seguintes grupos:
Coral PIBI, Coral Tom Menor, Quartetos, Vocais e Instrumentais. Retomando todas as atividades no mês de fevereiro de 2013.

Férias
Desejamos a todos os membros da PIB em ITAPARICA
que desfrutem de momentos de descanso e diversão
neste mês bem como para todos os turistas que estejam
em nossa cidade. Mas, se você não está de férias neste
mês, então frequente assiduamente os cultos, cumpra sua escala de atividades e venha
compartilhar, buscar e receber as bênçãos de Deus.

ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL
JANEIRO
13/01

20/01

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante a
EBD e o culto
Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto
Maternal - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto
Maternal - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto
Culto infantil a noite [4 a 7 anos]

Adilene Torres
Deborah Pedrosa

Sandra Cristina/Ana Luiza

Carmem Costa
Francyelle

Madalena
Rebeca

Lilian Costa
Alessandra Mafra

Culto infantil a noite [8 a 09 anos]
Apoio para o culto infantil

Valeria

Mirian Daniel
Gabriel Amorim
Marcia Valerio

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

“Tudo tem sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo de céu. Há tempo
de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou;
tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derribar, e tempo de edificar; tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear; e tempo de dançar; tempo de espalhar pedras, e
tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de abster-se de abraçar; tempo de
buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de deitar fora; tempo de rasgar, e
tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar; tempo de amar, e tempo de odiar;
tempo de guerra, e tempo de paz.
E também que todo o homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho é dom
de Deus.”
Eclesiástes.3:1-8;13

Ministério de Educação Cristã
A partir do dia 01/01/13 e durante todo o mês de janeiro, teremos
a formação de classe única por motivo de férias. o tema da classe
única: “obedecer é melhor” escala de professores: José Bertoldo
- 06/01; Pr. Eliomar - 13/01; irmã Vânia - 20/01; Pr. Dantas - 27/01.
Agradecemos a todos os irmãos pela cooperação e participação
na EBD da PIBI.

www.pibitaparica.org.br

•Aniversariantes da Semana
Douglas Mendes Ramos ( 15/01 )
Josy Pereira Silva (17/01)
Laíse Dias Schneider (17/01 )
Edilene Lopes Muniz Souza ( 18/01 )
Taisnara Viana Andrade (19/01)
Marcelo Teixeira (20/01)

27 3349-0828 / adm_pibi@hotmail.com

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

