Instrumental Ministério de Louvor

• PRELÚDIO
• ORAÇÃO

Coreografia “Livre Soul” e Solo Alana

• PRELÚDIO
Minha Pátria
• ORAÇÃO

• AVISOS

• AVISOS

• CÂNTICO

• RECITATIVO BÍBLICO UNÍSSONO

Quero Subir - Diante do Trono

(Filipenses 3.8)

“Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor”

(JOÃO 4: 23 E 24)

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO

Proclamo as suas promessas ao Brasil.
• HINO 541 HCC “AS BOAS NOVAS ANUNCIAI” (1 E 3 ESTROFES)

“Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus
é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.”

• BATISMOS
Tua Graça Me Basta
Tua Fidelidade
• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES
Sou Todo Teu

• CORAL PIBI

Em resposta ao maior amor de Deus o exaltemos com louvores
• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI
O Meu Prazer - PIB Curitiba
Torre Forte - Hilsongs
• DÍZIMOS E OFERTAS

Ministério de Louvor

Em resposta ao maior amor de Deus perseveramos na comunhão
com os irmãos
Coral PIBI

• MENSAGEM MUSICAL
Contigo a Mesa

Ir. Sérgio

• CEIA DO SENHOR
1° ELEMENTO: Hino 514 HCC “Venham à Mesa”
2º ELEMENTO: Ser Reconhecido de Deus – Renascer Praise
• MOMENTO DE COMUNHÃO

DIRIGENTE: Designou o Senhor (...) setenta, e os enviou adiante de si, de dois em dois, a
todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes:
CONGREGAÇÃO: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos; rogai,
pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide; eis que vos envio
como cordeiros ao meio de lobos.
HOMENS: Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas; e a ninguém saudeis pelo caminho.
Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: Paz seja com esta casa. Ficai nessa
casa, comendo e bebendo do que eles tiverem; pois digno é o trabalhador do seu salário.
Não andeis de casa em casa.
MULHERES: Também, em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do
que puserem diante de vós. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a
vós o reino de Deus.
DIRIGENTE: Voltaram depois os setenta com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, até os
demônios se submetem. Respondeu-lhes ele:
TODOS: Não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos; alegrai-vos antes por
estarem os vossos nomes escritos nos céus.

• HINO 543 HCC “EU ACEITO O DESAFIO” ( 1 E 2 ESTROFES)

Nani Azevedo

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

Desde o Dia / Pra Cima Brasil - PIBI

TEMA: “Eu Vivo Para a Glória de Deus”
DIVISA: “E Ele Morreu por todos, para que os que vivem não vivam
mais pra si. Mas para aquele que por eles morreu e Ressuscitou.
(2 CRÔNICAS 5:15)
HINO OFICIAL: “Eu Vivo Para a Glória de Deus”
Hino Oficial de Missões

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
Proclamo as sua salvação ao Brasil
• MENSAGEM MUSICAL

Quarteto Shalon

Dai-nos Luz
• MENSAGEM

Com Alegria

Pr. Delorme de Souza

• VÍDEO E CRÔNICA DE ALANA FÉLIX

• BÊNÇÃO
• POSLÚDIO

(Lucas 10. 1-5, 7-9, 18, 20)

• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MONÓLOGO

Proclamo as suas promessas ao Brasil.

Ministério de Louvor

• CORAL PIBI

Ordem e Progresso

Certeza da Vitória

• ORAÇÃO
• POSLÚDIO

Certeza da Vitória - Coral PIBI

Pastoral

29/09/2013 - Ano 2 - Edição 057

Marcas do verdadeiro cristão

“Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com razão, pois Eu O Sou. Pois bem, se Eu, sendo Senhor e Mestre
de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês
façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também
nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as
praticarem”. João 13:13-17.
“Um velho pastor chinês, uma vez disse: existem apenas três tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê, esse não vale. O segundo lê, mas não tem amor por ela, também não vale.
O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê, esse é o tipo que muda o mundo. Então deixando escapar uma pequena
lágrima, ele acrescentou, mas esse tipo de cristão é muito raro”.
O mundo esta cada vez mais carente de cristãos verdadeiros, cujo exemplo fiel transforma outras vidas. Estes
cristãos possuem marcas, que o diferenciam do restante das pessoas. Não porque são melhores do que os outros, mas
o seu modo de vida é guiado pelo Santo Espírito de Deus, que faz toda a diferença.
Nós que somos chamados de cristãos ou “pequenos Cristos”, não temos outra escolha a não ser viver esta
maravilhosa Graça de seguirmos verdadeiramente os ensinamentos do nosso Mestre, servindo uns aos outros e acima
de tudo o nosso Pai que está nos céus.
Abaixo, algumas marcas do verdadeiro cristão:
Amor
“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos
outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros”. João 13:34-35
Humildade
“Da mesma forma jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque
“Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes””. 1 Pedro 5.5
Santidade
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus
12:14
Abnegação
“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a
Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos
homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz!”
Filipenses 2:5-8
Verdade
“Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro,
tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas
coisas”. Filipenses 4:8
Esperança e confiança
“Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os
moços tropeçam e caem; mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias;
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam”. Isaías 40:29-31
Coloca o Senhor em primeiro lugar
“Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria
vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode
ser meu discípulo”.
Lucas 14:26-27
Testemunho
“Mas, se alguém obedece à Sua palavra, nEle verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma
sabemos que estamos nEle: aquele que afirma que permanece nEle, deve andar como Ele andou”. 1 João 2:5-6
“Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém
acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina
a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus”. Mateus 5:14-16
Que o Senhor nos ajude a sermos cristãos verdadeiros, cheios do Espírito Santo. Que sirvamos de exemplos para
as pessoas que Cristo tanto ama e quer transformar!!! Em nome do Senhor Jesus, que assim seja!

Café com Deus

EBD

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.

Escola de Música
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
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
Hoje após o culto da manhã.
•
HOJE À NOITE
Teremos Ceia e Batismo.

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 Gratidão
Será na segunda (30/09) ás 15h, na casa dos irmãos Ernest e Ana na Av Mimoso do Sul 130 – Ed Marbela
Apt 301- Praia de Itaparica.

Ministérios
nome, ainda hoje, para Ernest e Ana. Entrada Franca

MINISTÉRIO DA TERCEIRA IDADE

•
TREINAMENTO AVANÇADO DE EVANGELISMO – FORMAÇÃO DE DISCIPULADORES
Nos dias 05/10 (Sábado) a partir das 14:30 e 06/10 (Domingo) a partir de 8:30h em Morada da barra. 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

27 3349-0828 / pibitaparica@pibitaparica.org.br

ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL

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

SETEMBRO

FAMÍLIA
•
GRUPOS DE COMUNHÃO
Você que ainda não participa dos Grupos de Comunhão, procure mais informações com os irmãos Ricardo
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)

29/09

06/10

Mirian Eller/ Alessandra
Mafra

Márcia Vieira /Rezi /
Sarah

Sandra Christina/ Mariana
Assis/ Danyelli

Márcia Vieira/Danyelli/
Sarah

Lilian/ Rayara

***

Marly Kossman/ Sarah
Amorim

***

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

Kelly Terrezza

***

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

Kelly Terrezza

***

Culto infantil a noite [5 a 7 anos]

Gabriel

***

Culto infantil a noite [8 a 11 anos]

Valber

***

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante a EBD e o culto
Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto
Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto
Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto

•
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

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

•
Hoje a Noite
Não deixe de comparecer à cantina após o culto da noite e saborear deliciosos lanches! No cardápio:
caldo, empadão, sobremesas e suco natural.
•
REUNIÃO
Convidamos os seguintes irmãos para uma breve reunião, no próximo domingo (06/10), após o culto da
manhã: Alessandra Mafra, Andressa (esposa do Ronaldo), Cristina (esposa do Fábio) Edilane Soares,
Eduardo Rodrigues dos Santos, Fábio de Jesus, Leila Cristina Dias, Liliane Rodrigues, Ronaldo Medeiros
Cabral, Rui de Souza, Sandra de Souza, Valter Alcides Raposo.

ESCALA TV PIBI WEB
SETEMBRO
Data

COORD. GERAL

TRANSMISSÃO

EDIÇÃO

CÂMERA 1

CÂMERA 2

29/09

Sandro Griffo

Samuel

Adilson

Yuri

Laise Schneider

06/10

Luciano

Felipe Breia

Luiz Cláudio

Marco Aurélio

Davi Amorim

•
INSCRIÇÃO
Os irmãos que não se inscreveram para participar do Ministério da Cantina, mas que gostariam de fazê-lo
ficam também convidados para esta reunião.
Contamos com a presença de todos para formarmos as equipes de trabalho para o mês de outubro, que
conta com vários eventos, inclusive o Aniversário da Igreja.

ESCALA – MÚSICA
SETEMBRO
Data

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.
•
TELEFONE - IRMÃ ANA
A irmã Iná disponibiliza para os irmãos o telefone de contato dela: 3329 4490

29/09

Instrumentais

Guitarra – Rafael A.
Baixo – Raphael
Intra
Teclado – Josué
Violão – Edson
Bateria – Harley

Vocais

Dirigente:
Olívia
Edilson
Heidie
Raissa
Alana

Mensagem
Musical, Teatral
ou Coreografia

•
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
29/09 –Iná Azevedo Henriques; Rezi da Fonseca Abílio Silva. 30/09 – Luanda Oliveira Nunes; Maria Helena
Rossoni. 01/10 – Carlos Eduardo Zippinotti Vionet. 02/10 – Luiz Guilherme Guimarães Vieira. 04/10 Neuzimeri da Fonseca Marvila Salarini.

Prelúdio,
Poslúdio e
Regência

Ênfase

Prel. e Posl.
M – Djaldea
N – Daniel
Ramos

M – Quarteto Shalon
N – Coral PIBI

ORAÇÃO

MISSÕES E EVANGELISMO

O evangelismo, por conseguinte, não é um acessório opcional à vida cristã. É o próprio pulsar de tudo o
que fomos chamados a ser e fazer. É a comissão entregue à igreja que confere significado a tudo quanto é
empreendido em nome de Cristo. Concentrado neste objetivo, tudo quanto fizermos e dissermos terá um
glorioso cumprimento no propósito remidor de Deus. (Robert Coleman)

Ministérios

Hinos
M – Djaldea
N – Daniel
Ramos Regência:
Hércules

Batismo e Ceia

Prel. e Posl.
M – Djaldéa
N – Djaldéa

06/10

Guitarra – William
Baixo – Karlus V.
Violão – Luiz Thiago
Teclado – Pedro
Bateria – Daniel F.

ESCALA DE RECEPÇÃO
DOMINGO

Dirigente:
Nathália
João
Heidie
Alana

M – Pr. Dantas

Hinos
M e N – Djaldéa

N – Alana e Nathalia

ESCALA SOM
setembro
Operador

Culto Dominical
e
Culto da
Juventude

Regência:
Nathália

Data

MANHÃ

NOITE

ESTACIONAMENTO

29/09

Ana Schneider

Edilane Santos/ Alice
Bravim

Fábio Deodato

Datas

06/10

Verônica Coelho

Karliny / Alex D’Àvila

Amarildo /Gélson Ferreira

Domingo (29/09)

Victor

Schneider

Domingo (06/10)

Victor

Luiz Fonseca

QUARTA-FEIRA

02/10

Luiz Fonseca

Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 - Itaparica - Vila Velha - ES - CEP 29102-035

www.pibitaparica.org.br

Auxiliar

