Culto da Noite
• PRELÚDIO
“Mais perto quero estar”
• ORAÇÃO

Culto da Manhã
Djaldéa

• PRELÚDIO

Instrumental - Louvor

• ORAÇÃO

Uma igreja cheia de vida

• AVISOS

• AVISOS
• VÍDEO DE DEPOIMENTOS
• PAI DO CANTOR CRISTÃO

Pr. Eliomar Corrêa

• HINO

Ricardo

“Agora, filhos meus, não sejais negligentes; pois o Senhor vos tem
escolhido para estardes diante Dele para o servirdes,
e para serdes seus ministros.”

Quão preciosas são as horas (151 CC)
• LEITURA BÍBLICA

Salmo 23:4; Salmo 62.7

“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal algum, porque tu estás comigo”
“Deus é o meu rochedo e o meu refúgio”

Vocal Harmonia

• HINO
Castelo Forte (323 CC)
• ORAÇÃO DE LOUVOR

Chuvas de Bênçãos - 168, Sossegai - 328 e Foi na cruz – 396
Coral Infantil

Jesus e as crianças (542 CC)
• DÍZIMOS E OFERTAS
Tudo Entregarei (295 CC)

Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor.
Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti.
Não há no mundo nada melhor
que dia a dia trabalhar por Jesus.
Por isso tudo te entrego, ó Deus,
enquanto neste mundo eu viver.

Luiz Fonseca

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

Habacuque 3:17-18

• LEITURA BÍBLICA

“Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide;
ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não
produzam mantimento; ainda que as ovelhas da malhada sejam
arrebatadas, e nos currais não haja gado; Todavia eu me alegrarei no SENHOR; exultarei no Deus da minha salvação.”

Alana, Maria e Nívia

• HINO

Gisele

“Aprender a confiar”

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
Crer e observar (301 CC)
Nathália

• HINO
•LEITURA BÍBLICA

I Pedro 5:7

Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
Porque ele tem cuidado de vós”

• HINO

Quarteto Shalon

Deus cuidará de ti (344 CC)
• REFLEXÃO

Quarteto Shalon e Átrios

Sou feliz (398 CC)
CORAL PIBI

Descansando no poder de Deus (314 CC)
• POSLÚDIO CANTADO
Finda-se este dia

Te adorar
• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
Pr. Eliomar Corrêa

• CÂNTICO
Usa-me e sonda-me

Última hora (295CC)

• HINO

• DÍZIMOS E OFERTAS

• MENSAGEM
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Pastoral

REFÚGIO E FORTALEZA

Durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, um soldado foi destacado
para ficar de sentinela na floresta. Sozinho, longe do grupo, começou a sentir medo. Para tentar reprimir a ansiedade que o atacava, começou a cantar suavemente um antigo e conhecido hino: “Mais perto quero estar, meu
Deus, de ti, mesmo que seja a dor que me uma a ti! Sempre hei de suplicar:
mais perto quero estar, meu Deus, de ti!” E continuou cantando: “Andando
triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre Hei
de Suplicar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti!” Logo depois, sentiu
uma grande paz e todo o temor desapareceu.
Alguns anos mais tarde, após o fim da guerra, esse soldado estava participante de uma reunião e teve a oportunidade de cantar a mesma música.
No fim do culto, um desconhecido aproximou-se dele e disse: “Eu nunca o
vi antes, mais tanto a voz como a música me soam familiares”. Então lhe fez
a pergunta: “Você não o teria cantado em uma floresta, numa noite escura,
durante a guerra?” Ao receber a resposta afirmativa, o desconhecido lhe
relatou que naquela noite, ele e seus homens, que eram soldados da União,
estavam escondidos atrás das árvores e já tinham suas armas apontadas
para ele e prontas para atirar. “Mas”, disse ele, “ao ouvir aquela canção”, “Mais perto quero estar, meu Deus, de ti!” – “disse a meus soldados: não atirem naquele homem! Nós deixamos o local, mais nunca me esqueci aquela
voz nem aquela canção!”
Nas horas difíceis de nossas vidas, podemos cantar com aquela que é
o melhor amigo. Nele podemos nos abrigar e sob a sua proteção nenhum
temor poderá nos afligir. Existe um único refúgio verdadeiro: Jesus. Não
duvide disto. Portanto, confie em Jesus. Ele é o socorro bem presente na
aflição e na angústia.
Adaptado e Transcrito

Pr. Eliomar Corrêa

• HINO
• HINO

• MINISTÉRIO DE LOUVOR
Ainda que a figueira, tua palavra, meu querer

Vivo feliz (375 CC

Organizada em 27 de Outubro de 1984

“Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã louvarei com alegria a tua
benignidade, porquanto tens sido para mim uma fortaleza, e refúgio
no dia da minha angústia” (Salmo 59.16)

• HINO 433 HCC “USA, SENHOR”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• HINO

2 Crônicas 29:11

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO

Djaldéa

• ORAÇÃO
• POSLÚDIO

Instrumental - Louvor

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

O próximo final de semana está repleto de atividades para a juventude
da nossa igreja. Além do ensaio do coro que acontece todos os sábado
às 17 horas, teremos o Sábado ELO, às 19h30min no templo, com louvor
e palavra. Traga dinheiro para podermos lanchar após o culto. Domingo
é a vez de participarmos do culto. Mas uma vez acontece o 5º Domingo
da juventude. Oportunidade em que o ministério tem para poder interagir com a igreja de forma prática, seja através do louvor, da palavra, da
dança e do teatro.
E em Novembro, de 02 a 04 teremos nosso acampamento na cidade
de Marechal Floriano. A organização tem trabalhado desde o inicio de
setembro visando um tempo que irá marcar a nossa vida. Afinal O Amor
de Deus nos faz Um! Reserve essa data e 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.

• Reunião de Ministérios
Após o culto da manhã na sala 06 teremos a reunião com os ministérios
para apresentação dos assuntos que estarão na pauta da Assembleia
Regular.
• Assembleia Regular
Convocação para Assembleia Regular do dia 26/09/2012, quarta-feira
às 19h30 na sede da Primeira Igreja Batista em Itaparica situada na Av.
Saturnino Rangel Mauro, 105, Itaparica, Vila Velha, ES.

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.
• CAPACITAÇÃO
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

Pulpito
Circulação/Portão
Circulação/Portão
Pulpito
Circulação/Portão
Circulação/Portão

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.
Manhã: Verônica

•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
26/09 - Andréia Oliveira Silva
Amorim
26/09 - Olinda Maria Vieira
27/09 - Marcelo Ferreira de Amorim
28/09 - Chirlei Maria de Souza
Dias
28/09 - Verônica do Carmo Macedo e Silva
29/09 - Iná Azevedo Henriques

• Coloque na sua agenda
Domingo 23/09 – Após o Culto da Manhã reunião Ministros
na sala 06;
Quarta 26/09 – Assembleia
Ordinária;
28 a 29/09 – Retiro da Equipe
de Louvor; Sábado Elo
Domingo 30/09 – Culto Jovem.

27 3349-0828 / adm_pibi@hotmail.com

ESCALA DO CORPO DIACONAL
SETEMBRO
23/09 DOMINGO
Daniel e Ailton
Cleonice e José Ricardo
26/09 QUARTA-FEIRA
Davi Campos
30/09 DOMINGO
Luis e Cleonice
Márcia e Amarildo
03/10 QUARTA-FEIRA
Ailton Ramos
ESCALA RECEPÇÃO
SETEMBRO
23/09 Domingo
Noite: Marta e Ricardo

Nossa gratidão pelo apoio da igreja na compra do piano de calda alcançamos o alvo previsto mais ainda há como participar.
ESCALA - DOMINGO
SETEMBRO
Datas
Instrumentais
Vocais
Inspiração Musical
23/09 Guitarra – Willian
Dirigente:
M – Gisele
Culto: Baixo – Raphael Intra Olivia
N–
Noite do Violão – Edson
João Marcos - Coral Infantil
Cantor (manhã)
Nathália
- Vocal Harmonia
Cristão Bateria – Harley
Raissa
- Coral Jovens e
Teclado – Josué
Adolas
Sax – Felipe
- Coral PIBI
Piano – Djaldéa
- Quarteto Shalon
e Átrios
30/09 Guitarra – Willian
Dirigente:
M – João Marcos
Culto Violão – Laís (maMaria
e Nathália
Jovem 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

Datas
26-09
Est./circ.: Amarildo

30/09 Domingo da Juventude
Manhã: Laila e Pedro Noite: Laíse e Luiz Felipe
Est./circ.: Wolfgang e
Jeferson Novelino
ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL
SETEMBRO
DIA 23
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante Madalena
a EBD e o culto
Berçário - Noite [19 às 21:00h]
Madalena
durante o culto
Francyelle
Maternal - Manhã [09:30 às 11:00h]
Adilene
durante o culto
Laís
Maternal - Noite [19 às 21:00h]
Madalena
durante o culto
Laís
Culto infantil a noite [4 a 7 anos]
** Lílian
Culto infantil a noite [8 a 09 anos]

Louvor

***Patrícia

Apoio para o culto infantil
Rosy
*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

ESCALA - QUARTA-FEIRA
SETEMBRO
Dirigente
Olivia

Instrumentais
Violão – Laís
Teclado – Olívia
Bateria – João Vitor
Vocal: Heidie e Mariana

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

Vocal

• Encontro Ministério de Louvor
DIA 30
Adilene
Adilene
Nátalia
Carmem
Danúbia
Cleonice
Mayara
NÃO HAVERA
CULTO INFANTIL
NÃO HAVERA
CULTO INFANTIL

Faremos um encontro do ministério dia 29 de setembro às 09hrs no
sítio da irmã Marta, em ponta da fruta. Nos encontraremos na PIBI às
08:30h. O valor ficou em R$ 20,00 por pessoa. O almoço será um delicioso churrasco! Favor confirmar seu nome e o dinheiro até quinta feira,
dia 27 de setembro. Você que tem carro venha preparado para dar carona. Informações com Olivia.

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

