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• PRELÚDIO Grupo de Flauta Infantil  

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

Cântico• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS

• CÂNTICO

• AVISOS

Aos Pés da Cruz - Kleber Lucas
Atitude – Aline Barros
Deus de Amor - Diante do Trono

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI
Declaramos - Frutos do Espírito  
Bem-Aventurado - Aline Barros 

DIR. DE LOUVOR E REGENTE: Olívia Rodrigues
BACKS: Edilson, Heidie, Laís
PIANISTA: Djaldéa
GUITARRA: Rafael Amorim
VIOLÃO: Edson Ramos
BAIXO: João Fillho
TECLADO: Josué
BATERIA: Yuri

(TEMA, DIVISA E HINO OFICIAL)

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

• HINO 293 HCC “FOI NA CRUZ”  

• MOMENTO MISSIONÁRIO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

244 HCC “OH, TRAZEI À CASA DO TESOURO”                             

• DÍZIMOS E OFERTAS
Instrumental• DÍZIMOS E OFERTAS

Coral PIBI• MENSAGEM MUSICAL 
Pr. Eliomar Correa• MENSAGEM

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• MENSAGEM MUSICAL

Piano – Djaldéa• POSLÚDIO

• MÚSICOS NO CULTO MATUTINOMinistério de Louvor• POSLÚDIO

DIRIGENTE: O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor 
é o meu forte refúgio; de quem terei medo? 
CONGREGAÇÃO: Pois em ti está a fonte da vida: graças à tua luz, vemos a luz. 
TODOS: Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na 
luz da tua presença! 
DIRIGENTE: Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia 
sobre você.Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou 
e o Senhor guiou-nos bem; o seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem, que 
reunido bênçãos tem.

“O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o 
que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida (pois 
a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos 
a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada); sim, o que vimos e 
ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco; 
e a nossa comunhão é com o Pai, e com Seu Filho, Jesus Cristo.
E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e nele 
não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos 
nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade; mas se andarmos na luz, como 
ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, 
nos purifica de todo pecado.”

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.

CORRENDO PARA O ALVO (Parte II)
No papel de parede dos computadores do Tribunal de Justiça de São Paulo existe a figura de 

um veleiro no meio do mar e a frase: “Só há ventos favoráveis para quem sabe para onde está indo.”
5º Passo – Esquecer o passado improdutivo.
Quinto passo: “...esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente.”
Este passo tem sido o mais difícil para a maioria. Tenho encontrado pessoas que estão manie-

tadas de tal forma  ao passado que não conseguem estabilizar-se no presente e tampouco conse-
guem caminhar em direção ao futuro. Seus objetivos  acabam perdidos como sonhos irrealizáveis.

É incrível como conseguimos esquecer uma série de atos bondosos que nos fizeram, mas 
normalmente lembramos situações que nos deixaram frustrados, amargurados e desiludidos. Os 
consultórios de psicólogos e psicoterapeutas vivem cheios de pacientes que tentam livrar-se de 
traumas e outros problemas ocasionados pelo passado.

Não significa que não devemos fazer reavaliações periódicas para verificar se não estamos 
reincidindo nos erros de outrora, todavia, não podemos e nem devemos ficar olhando para trás 
lamentando uma oportunidade perdida ou qualquer outra situação negativa.

A primeira pergunta que devemos fazer a nós mesmos é a seguinte: Será que posso mudar 
o meu passado?   A resposta é simples. Não podemos modificar o passado, então, porque não 
descartamos tal situação que só nos faz sofrer e nos impede de prosseguir na corrida para al-
cançarmos o prêmio. Os botequins, os bares, as boates, as danceterias e outras diversões estão 
apinhadas de gente que tentam afogar suas mágoas e esquecer o passado, porém, quando saem 
desses locais, percebem que o passado apenas havia adormecido e a tristeza  volta a tomar conta 
de seus corações.

Quando Cristo diz que devemos tomar sobre nós o seu jugo (Mateus 11:29-30) ele está nos pro-
pondo realizar uma troca, ou seja, deixarmos com ele o fardo  pesado que não podemos carregar e 
recebermos o fardo leve que pode trazer descanso para nossas almas.

Muitas pessoas amargam os efeitos de um pecado cometido, pois mesmo depois de arrepen-
didas e perdoadas por Deus, acabam não se perdoando e o inimigo de nossas almas usa esse 
artifício para que nos sentemos à beira do caminho  e desistamos de atingir o nosso alvo.

6º PASSO – AVANÇAR E CORRER 
O sexto passo é subdividido em duas atitudes: Avançar e correr direto.  Diz o apóstolo dos 

gentios: “...avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a meta a fim de conseguir 
o prêmio da vitória.” Os retrovisores do meu carro servem para que de vez em quando eu possa 
observar se posso realizar uma ultrapassagem, um deslocamento de faixa, porém, a maior parte do 
tempo minha atenção deve estar à minha frente isso significa que deve prosseguir e não me distrair 
com aquilo que está à  minha volta.

Gosto muito daquele texto de Hebreus 12.2 que diz: Portanto, deixemos de lado tudo o que nos 
atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e corramos sem desanimar  a corrida que 
está à nossa frente. (Linguagem de Hoje)

Finalmente, Paulo diz qual é o prêmio que esperava alcançar: Esse prêmio é a nova vida para 
a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus.  Nossa vida só é plena e só tem sentido quando 
ela vem de Jesus que é o caminho, a verdade e a vida.  Que Deus te abençoe e te ajude a alcançar 
esse objetivo.

Carlos Roberto de Souza Pastor e Juiz de Direito em São Paulo - Capital

(1 JO 1.1-3, 5-7)• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

(Sl 27. 1; 36. 9; 89. 15; Is 60.1)

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

Pr. Eliomar Correa• MENSAGEM

• BENÇÃO

Aclame ao Senhor - Darlene

Aqui Viemos Te Adorar

Coral PIBI

Um Tributo

De Eternidade a Eternidade

DIR. DE LOUVOR E REGENTE: Olívia Rodrigues
BACKS: Edilson, Heidie, Laís
PIANISTA: Daniel Ramos
GUITARRA: Rafael Amorim
VIOLÃO: Edson Ramos
BAIXO: João Fillho
TECLADO: Josué
BATERIA: Yuri

• MÚSICOS NO CULTO VERPERTINO



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)

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
Não perca hoje na cantina: churrasquinho no espeto ou no pratinho com vinagrete e farofa!!!

•	 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.

•	 AÇÃO GLOBAL
Será no sábado (21/09) de 9h às 17h na Congregação de Morada da Barra, do Pr Jonas. Irmãos que 
puderem ajudar, entre em contato com a irmã Iná  ou a Esther.

ORAÇÃO

•	 MOTIVOS DE ORAÇÃO
Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, 
Maria Salomé, Onofre, 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
16/09- Danny Rodrigues Pereira Baia; Kempy Eugenio Comper. 18/09 - Yael Raposo. 19/09 - Dinalva 
Bayerl de Souza Soares. 20/09 - Eliza Fernandes Tonini; Germano Henrique Pedrosa; Marcos Antônio 
Rodrigues de Souza; Maria José Ramos de Oliveira.  21/09 - Genilda Trindade Pereira.Rocha Dalmázio.

Ministérios Ministérios Ministérios

ESCALA SOM
SETEMBRO

Datas Operador Auxiliar

Domingo (15/09) Paulo Cesar Luiz Thiago

Domingo (22/09) David Luiz Fonseca

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

15/09 22/09

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

Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto Dulci/ Rezi/ Natália Abílio Dulci/ Sirlene/Rebeca    

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

Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Viviane/ Bianca Rezi/ Deborah Pedrosa

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

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

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

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

SETEMBRO

Data COORD. GERAL TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

15/09 Sandro Griffo Ediano Luiz Cláudio Luiz Felipe Nety

22/09 Sandro Griffo Samuel Adilson Yuri Laise Schneider

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	DO	COnSElhO	ADmInISTRATIvO
Hoje após o Culto da manhã.

•	 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 
Será na segunda (16/09) às 15 h na casa da irmã Eunice Aguiar endereço: 1ª Etapa  Ed. Mearim  Apt 
302 – Coq. De Itaparica.

MISSÕES E EVANGELISMO
IGREJA AVIVADA (VIVA) nada mais é que uma igreja missionária. O Pentecostes segue necessariamente 
a Grande Comissão (Mt. 28)       
Primeiro: a vinda do Espírito Santo correspondeu à chegada de um Espírito missionário que colocou no 
coração dos discípulos um grande desejo de divulgar o que receberam.
Segundo: os que receberam o Espírito Santo tornaram-se testemunhas (At.1.8)
Terceiro: o Espírito, o Espírito missionário, foi dado a todos.
Quarto: todos os que receberam eram mais ou menos conscientes do impulso missionário do Espírito
Quinto: se cremos no Espírito Santo, como revelado em Atos, devemos ser todos missionários.

            (Timóteo Carriker)

ESCALA – MÚSICA

SETEMBRO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

15/09

Guitarra – Rafael 
A. Baixo – Pereira   

Violão – Edson 
Teclado – Josué 

Bateria – Yuri

Dirigente:             
Olívia               

Edílson              
Heidie                    

Laís 

M –Coral Infantil    

N- Coral PIBI                   

Prel. e Posl.         
M – Djaldéa          
N – Daniel 

Ramos 

Hinos                     
M – Djaldea           
N – Daniel 

Ramos 

Regência: 
Olívia Rodrigues 

Culto Dominical
 

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
 

ESCALA DE RECEPÇÃO
DOMINGO

Data MANHÃ NOITE ESTACIONAMENTO

15/09 Dulce Bonfim Marta/Ricardo Brito Weverton Almeida

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

QUARTA-FEIRA

18/09 Amarildo Pereira


