
“Estou fazendo uma grande obra, e não poderei descer. Por que cessaria a 
obra, enquanto eu deixasse a fosse ter convosco?” (Neemias.6:3).

O nome de Neemias significa “YAHWEH CONSOLA”.
No ano 446 a.C encontramos o povo de Deus abatido, desprezado e miserável aguar-

dando a intervenção de Deus para a sua restauração. Neemias ouve do seu irmão Hanâni 
palavras de desencorajamento e desespero: “os que ficaram estão em grande miséria e 
desprezo, os muros estão derrubados e as portas de Jerusalém estão queimadas” (Ne.1:3) 
ou palavras de traição como Zambalate, Tobias e Gesem: “Eles porém intentavam fazer-me 
mal.” (Ne.6:2). Naturalmente quando recebemos palavras assim no coração, sofremos o im-
pacto e também começamos a desesperar. Torna-se natural as lágrimas em nossos olhos e 
o lamento na boca, mas em meio as aflições, encontramos Deus interessado no destino de 
pessoas e das nações. Vejamos como Deus usou Neemias para consolação e restauração:

• O desprezo e a miséria (Ne.1:3), vencido pela confiança em Deus (Ne.2:20).
• A ira e o desprezo (Ne.4:3), vencido pela oração e pelo trabalho (Ne.4:4-6).
• A conspiração (Ne.4:7-8), vencido pela vigilância e oração (Ne.4:9).
• O desânimo dos irmãos (Ne.4:10-12), vencido com coragem constante 

(Ne.4:13-14).
• A ganância egoísta (Ne.5:1-5), vencido pela repreensão e pelo exemplo de 

abnegação (Ne.5:6-17).

Quando estamos realizando a obra de Deus é comum encontrarmos pessoas desanima-
das e negativas, pessoas que já desistiram de crer e confiar que Deus pode fazer nova todas 
as coisas, pessoas que não acreditam mais nas mudanças possíveis e, principalmente, não 
acreditam no agir de Deus no meio e através de seu povo. Quando você estiver sentindo 
assim também, lembre-se que Deus não poderá usá-lo como Neemias para realizar a grande 
obra.

Estamos nos aproximando do ano de 2013 e será mais um ano eclesiástico, onde ve-
remos Deus fazer proezas em nosso meio. Podemos adotar a postura de Hanâni, Tobias e 
Gesem e com nossas palavras e ações sermos um obstáculo para o reino, ou assumirmos 
a postura de Neemias e em 52 dias vermos o muro terminar. Lembre-se, o ano de 2013 tem 
apenas 52 semanas de atividades eclesiásticas.

Permita Deus operar maravilhas por seu intermédio. Permita Deus nos abençoar. Permi-
ta vermos a obra de Deus sendo realizada. Contamos com você!!!

Com carinho.
Pr. Eliomar Corrêa de Jesus
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• PRELÚDIO Pr. José Roberto

Pr. José Roberto

Pr. José Roberto

Grupo Instrumental      

Cântico - Tu És Soberano

Grupo Instrumental

A começar em mim, Eu te agradeço, Ele é exaltado

Talita

Pr. Eliomar Côrrea

Pr. Eliomar Côrrea

Mateus 1:20-21

• ORAÇÃO

• AVISOS

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

• HINO 106 HCC “CANTAI QUE O SALVADOR CHEGOU

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO

• POSLÚDIO

“E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Se-
nhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mu-
lher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo; E dará à luz 
um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará o seu povo 
dos seus pecados.” 

• PRELÚDIO 

Conheci um Grande Amigo, Seu nome é, Alfa e Ômega

Cantata “Natal Brasileiro” 
Coral Tom Menor

Lucas 1: 46-50

• ORAÇÃO

• AVISOS

• MOMENTO MUSICAL
• MENSAGEM

• MENSAGEM MUSICAL

• REFLEXÃO  

• BÊNÇÃO

• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• HINO 104 HCC “SURGEM ANJOS PROCLAMANDO”

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• POSLÚDIO

“Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o 
meu espírito se alegra em Deus meu Salvador; Porque atentou 
na baixeza de sua serva; pois eis que desde agora todas as ge-
rações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes 
coisas o Poderoso; E santo é seu nome. E a sua misericórdia é 
de geração em geração Sobre os que o temem.” 

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

NEEMIAS, O LíDEr EfICIENtE E EfICAz

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.

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



Ministérios Ministérios Ministérios

Nossa gratidão pelo apoio da igreja na compra do piano de calda alcan-
çamos o alvo previsto mais ainda há como participar.ESCALA DO COrPO DIACONAL

DEZEMBRO
16/12 DOMINGO

Pulpito
Circulação/Portão

Amarildo e Carlos Aguiar
Rafael Amorim e Marilene

19/12 QUARTA-FEIRA
Circulação/Portão Amarildo

23/12 DOMINGO
Pulpito
Circulação/Portão

Daniel e Antonio Pires
Rafael Amorim e Marilene

26/12 QUARTA-FEIRA
Circulação/Portão Luis Alberto

ESCALA - DOMINGO
NOVEMBRO

Datas Instrumentais Vocais Inspiração 
Musical

Poslúdio, Prelú-
dio e Regência

16-12
Domin-

go

Guitarra – Rafael A.
Baixo – Raphael Intra
Teclado – Pedro
Bateria – Wellington 
Piano – João Marcos

Dirigente: 
Jane
Gisele
Nathália
Raissa
João Marcos

M – Talita    

N – Coral Tom 
Menor

M  - João Gabriel 
(Violino) 
N – João Marcos                 

Regência: 
Osmira        

23/11
Domin-

go

Guitarra – Rafael A.
Baixo – Pereira
Teclado – Josué
Bateria – Ricardo
Piano –Djaldéa

Dirigente: 
Olívia
Nívia
Alana
Laila
Pedro

M -   Quartetos 
Átrios e Shalon  

N -  Coral PIBI

M – Grupo Ins-
trumental PIBI
(Piano, Flauta, 2 
Violinos e Con-
trabaixo)
N – Grupo Ins-
trumental PIBI
Regência: Na-
thália     

ESCALA - QUArtA-fEIrA
NOVEMBRO

Datas Instrumentais Vocal Mensagem Musical

19-12
Violão - Laís
Teclado - Olívia
Bateria - Vinícius

Dirigente: Olivia
Heidie, Mariana e João
Regência: Bruna

Ricardo

19-12

Violão - Jeanes
Teclado - João
Bateria - Ricardo         
Baixo - Karlus Vitor

Dirigente: Luiz
Vocal: Olivia e Osmira
Regência: Osmira

Gisele

ESCALA - MINIStÉrIO  INfANtIL
NOVEMBRO

DIA 16/12 DIA 16/12
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante  a EBD e 
o culto

Rosalina Marly 

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

Edilane e 
Francyelle 

Lenice e 
Mayara 

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

Cleonice e 
Mayara 

Adilene e Laís 

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

Cleonice e 
Rebeca 

Cleonice, 
Laís e Isabel  

Culto infantil a noite [4 a 7 anos] Cantata Infan-
til Templo

Não haverá 
culto infantil

Culto infantil a noite [8 a 09 anos] Cantata Infan-
til Templo

Não haverá 
culto infantil

Apoio para o culto infantil Valéria Rosy  

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

O irmão Luiz Alexandre Marques Soares, apresentará o Projeto Lutando Pela Vida, pela inte-
gração social de nosso bairro, que será apresentado na Sala de EBD dos Jovens, logo após 
a Assembleia Regular de hoje, manhã de domingo dia 16/12/12.

Natália Marques, Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madale-
na, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Odete, 
Djanira Bruno, Laudicéia, irmã Ely,Ormir Delpupo, Eunice Procopio, Elias, Pr. Elvino.  Va-
nessa Careta (cunhada Ricardo Miguel), Idê Peterle (câncer de mama e retirada).

16/12 - Olívia Rodrigues Pereira Baia
17/12 - Mário Sergio Vieira
18/12 - Anne Karla Favoretti Rocha Nantes   
18/12 - Bruna Barbosa Rocha Griffo
18/12 - Kênio Pascoal Rosa 
19/12 - Marilene Vidigal da Costa Santos
20/12 - Tainá de Souza Borges

• Projeto Judô Lutando pela Vida

•Motivos de Oração

•Aniversariantes da Semana

Pastoral LouvorDiácono

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

27 3349-0828  / adm_pibi@hotmail.com

www.pibitaparica.org.br

O Pr. Eliomar Corrêa de Jesus, na prerrogativa de Presidente da PIB em Itaparica, convoca 
todos os membros para participarem da Assembleia Regular que acontecerá hoje,  dia 16 de 
Dezembro de 2012, logo após o Culto da manhã.

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).

Festa de final de ano da Juventude com Festival do Sorvete, Louvor Acustico, Sorvete e Açai, 
no dia 21 de Dezembro 19h30, na PIBI.

No próximo dia 30/12/12, convocamos todos os membros da Primeira Igreja Batista em Ita-
parica para participarem da Celebração da Ceia do Senhor e de Batismos. 
venha Celebrar a Comunhão, a Alegria e o Senhorio de Cristo Jesus. Juntos festejaremos a 
chegada de novos irmãos por batismos, carta de transferência e aclamação.

Festa de aniversariantes MCA, segundo semestre (17/12/12).
Amigas para sempre? “em todo o tempo ama o amigo”(PV.17:17ª).
Será distribuído cartões com nomes das irmãs, cada irmã tira um cartão e terá o compromis-
so de manter contato com a amiga durante todo o ano de 2013. Como? Telefonando, orando, 
visitando, lembrando seu aniversário, etc. Se esta amizade for cultivada ela será sua amiga 
para sempre.

AGrADECIMENtO MINIStÉrIO INfANtIL
O Ministério Infantil através da sua liderança agradece o apoio recebido por parte 
dos facilitadores(as) e deseja a todos um 2013 repleto de vitórias e que vocês não 
desistam diante dos obstáculos, Muito obrigado.

• Assembleia Regular

•Classe Infantil para batismo

Ministério de Pequenos Grupos
Estaremos de Recesso durante o período de 15/12/12 a 15/02/13, 

agradecemos a todos pela colaboração e participação

•Encerramento MCA

“Grandes coisas o Senhor fez por nós...”(Salmos 126:3).
Estamos chegando ao fim de mais um ano e na certeza de que Deus nos abençoou neste 
ano de 2012. Durante os cultos do mês de dezembro, dedicaremos a Ele a nossa gratidão, 
nossos louvores e a nossas Ofertas de Gratidão. Reconhecemos que Deus é bondoso e mi-
sericordioso. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por 
necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.”(II Corntios 9:7) 

Estamos realizando melhorias na Cantina da Igreja e construindo os banheiros masculino 
e feminino específicos para as crianças de nossa Igreja e visitantes. Em breve estaremos 
inaugurando as novas instalações.

• Oferta de Gratidão

•  Construção

• Juventude

• Batismos E Ceia Do Senhor

Programações de Natal
Primeira Igreja Batista em Itaparica

19/12 - Quarta - Coral PIBI no Shopping Praia da 
Costa às 19h.
21/12 - Sexta - Coral PIBI no Shopping Mestre Álvaro 
às 19h
23/12 - Domingo - Coral PIBI na PIBItaparica às 19h.
Cantata “As Cores do Natal”
(Coral, Ministério de Louvor e Teatro)

20/12 - Lucimar da Silva Batista
20/12  - Therezinha Wetler 
21/12 - Rute Lea Villarins Pedrosa
21/12 - Bianca Barbosa de Jesus
23/12 - Thiago de Jesus Vieira 


