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• PRELÚDIO O Meu Prazer – P.I.B. Curitiba

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

Piano – Daniel Ramos• PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS • AVISOS

Meu Melhor- Toque No Altar  – Oficial Do Mês De Junho 
Isaías 9 – Lucas Souza
Ainda Que A Figueira - Fernandinho
Me Ama – Diante Do Trono

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

O Meu Prazer – P.i.b.curitiba
Em Tuas Mãos – Rodrigo Correa
Jeová É O Teu Cavaleiro – Kleber Lucas
Me Ama  - Diante Do Trono

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Glória Te Darei A Glória – Lucas Souza          • DÍZIMOS E OFERTAS

Ele É Exaltado – Adhemar de Campos • DÍZIMOS E OFERTAS

“Canção Da Revelação” - Coral PIBI• MENSAGEM MUSICAL

“O Lar Do Pai” - Coral PIBI• MOMENTO MUSICAL                         

Rosângela• MENSAGEM MUSICAL

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

Instrumental• POSLÚDIO

Piano – Daniel Ramos• POSLÚDIO

“Quão amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR dos Exércitos! A minha alma 
está desejosa, e desfalece pelos átrios do SENHOR; o meu coração e a mi-

nha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha 
ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, SENHOR dos 
Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa; 

louvar-te-ão continuamente.  Porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. 
Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios.”

DIRIGENTE: Bendito és tu, ó Senhor (...) Tua é a grandeza, e o poder, e a glória, 
e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra; teu é, ó 

Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos.

CONGREGAÇÃO: Tanto riquezas como honra vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e 
na tua mão há força e poder; na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. 

Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome.

DIRIGENTE: Mas quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos fa-
zer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu to damos. 

Ó Senhor, Deus nosso, toda esta abundância, que preparamos para te edificar 
uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua.

CONGREGAÇÃO: Na sinceridade do meu coração voluntariamente ofereci todas 
estas coisas; e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu 

voluntariamente.

DIRIGENTE: Ó Senhor, Deus de nossos pais (...) conserva para sempre no 
coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos, e encaminha o seu 

coração para ti.

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.

Mordomia Cristã 2013

“Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa seme-
lhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os 
animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra” 
(Gênesis 1.26).

O texto de Gênesis, em seu capítulo primeiro, é fundamentalmente a base da doutri-
na da mordomia cristã, que é a prática espiritual que busca viver e desenvolver a prática 
de vida baseada no projeto de Deus para nós. Especialmente os versos indicados (vs. 
26 a 31) norteiam o sentido primeiro para o qual o Senhor criou o mundo e tudo que nele 
habita, especialmente o homem, a primazia de sua criação.

Terra, porção molhada, porção seca, luminares e estrelas, tudo foi feito para a ale-
gria e satisfação do homem e da mulher, que, segundo o Senhor e Criador, podem viver 
harmonizados com a natureza, que não só lhes será útero acolhedor, como também 
lhes dará mantimento para sua manutenção e crescimento, tanto para eles como para 
seus filhos.

“E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da 
terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento” (v. 30). Este 
é o ponto central da criação e da mordomia Cristã; vivermos para a glória de Deus, o 
que inevitavelmente redundará na nossa própria alegria, pois somos seres criados para 
viver eternamente em harmonia com todos os vizinhos e moradores da terra, e toda vez 
que isso não acontece entramos em sofrimento psíquico, fisiológico e espiritual.

Deus nos criou com a clara intenção de nos presentear com um belíssimo jardim, 
local de prazeres, pois em seu projeto havia felicidade eterna e o desfrute de sua pre-
sença. Mas lamentavelmente, em razão da atuação da serpente, decaímos do nosso 
estado inicial de inocência, e por isso então perdemos a capacidade de optar sempre 
pelo melhor em direção à vontade de Deus.

A Mordomia Cristã vai insistir nesse ponto, o de nos sensibilizar que somos seres 
humanos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E que o projeto original 
do Senhor era, como até hoje o é, a nossa felicidade. E que tenhamos bem claro na 
nossa mente que toda vez que sofremos, ou pelo menos na absoluta maioria das ve-
zes, é em consequência do pecado, pois originalmente era o prazer e a felicidade que 
estavam prometidos e planejados para nós, sendo o pecado o grande responsável 
por essa interrupção.

Paz e saúde no Espírito Santo

Rev. Marcos Amaral

(Salmos 84:1-4,10)• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

(1 Cr 29.10-14, 16-18)• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA 

Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM

Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM

Coral PIBI• BENÇÃO

• CÂNTICO – “TE ADORAR” 
• HINO “SANTO! SANTO! SANTO!” 09 HCC

Regente Nathalia

• HINO 300 CC “TUDO POR CRISTO” Regente Nathalia

• HINO 382 CC “VAMOS A IGREJA” Regente Nathalia

uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



•	 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.

•	 NOvA DiRETORiA DA MCA 2013
Coordenadora – Raquel Fér Ribeiro;Vice Coordenadora – Olinda Maria de Oliveira;Secretária 
– Lenice Andrade de Oliveira;Tesoureira – Rosalina Armani; Diretora de Programas e Estudos 
– Nohemi Ratis Aires  e Ana Aparecida Lemos Santos Silva;Diretora de Atividades – Esther de 
Souza Ramos Vida Cristã - Maria Luiza Pereira de Morais.

FAMÍLiA 
•	 RETiRO DE CASAiS 
LOCAL: Pousada Eco da Floresta
DATA: 29,30/11/13 E 01/12/13
VALOR: R$ 760,00 (8 X DE R$ 95,00) a primeira parcela deverá ser paga até o dia 10/05/2013.

•	 GRuPO DE COMuNhãO
Você que ainda não está  no grupo de Comunhão, procure hoje mesmo os irmãos Ricardo e Marta, 
e tenha informações necessárias para que você participe e desfrute da presença de Deus e de 
uma saudável comunhão entre os irmãos do corpo de Cristo. Faça parte desta Família!

AÇãO SOCiAL
•	 PROjETO Pé TORTO
Temos a alegria de convidar toda a igreja a participar deste projeto junto ao Hospital Infantil de 
Vila Velha(CRE)no bairro  Soteco,  todas as quartas pelas 7h da manhã aqui na igreja reunimo-nos 
para a realização dos lanches para as mães que ficam na fila durante a noite. Estamos precisando 
de doações de leite para a realização dos lanches. A irmã Tânia de Souza agradece a todos pela 
colaboração e não esqueça de ajudar e de participar.

CANTiNA MiSSiONÁRiA
Hoje, após o culto da noite, não deixe de ir à cantina.  Venha saborear deliciosos pratos e contribuir 
com a obra de missões.

ORAÇãO
•	 MOTivOS DE ORAÇãO
Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, 
Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Odete(recuperação), Djanira 
Bruno, Laudicéia, Ormir Delpupo, Eunice Procopio, Elias, Pr. Elvino.

•	 ANivERSARiANTES DA SEMANA
02/06 – Maria Anita Dias Rezende. 03/06 - Gisele Alves Corrêa Nogueira. 04/06 - Alexandre Almeida 
Tomaz. 05/6 - Célia Juliana de Almeida Scheppa. 06/06 - Laís Ramos Pereira da Silva. 07/06 - Olivia 
Maria Won Randow.                                                                                   

Ministérios Ministérios Ministérios

ESCALA SOM
JUNHO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

05/06 (Quarta) *** André

02/06 (Domingo) Paulo César Marcos

ESCALA MuLTiMÍDiA
JUNHO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Quarta (05/05) *** ***

Domingo (09/06) *** ***
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ESCALA - MiNiSTéRiO  iNFANTiL

JUNHO

09/06 16/06

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

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

Danyelli / Viviane Castro/
Sandra Christina 

Alice Bravim / Márcia 
Vieira / Danyelli           

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Nídia/ David             Alessandra Hime/Sarah    

Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Regiane/ Paulo /César Viviane/ Bianca

Maternal II - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Kelly Terrezza                         Laíze/Felipe

Maternal II - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Kelly Terrezza Laíze/Felipe

Culto infantil a noite [5 a 7 anos] Marly Kosmann Márcia

Culto infantil a noite [8 a 11 anos] Patrícia Miriam

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

ESCALA – RECEPÇãO

JUNHO

Data Quarta Manhã Noite Estacionamento

05/06 Cleonice Fonseca *** *** ***

09/06 *** Dulci Bonfim Kátia/ Fábio 
Deodato Ricardo Brito     

ESCALA Tv PiBi WEB

JUNHO

Data COORD. GERAL TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

09/06 Sandro Griffo Carlos Bruno Luíz Cláudio Marcos Martins Marco Aurélio

16/06 Sandro Griffo Gabriel Alana Luiz Felipe/ Nety Laíse Schneider

LOuvOR E ADORAÇãO
•	 GRuPO DE COREOGRAFiA “LivRE SOuL”  
Inscrições abertas para o grupo de coreografia.
Idade: a partir de 12 anos
Horários: sempre aos sábado às 15h
Procure hoje mesmo a líder: Alana Félix Fernandes.

•	 COREOGRAFiA iNFANTiL 
Para crianças de 5 à 11 anos. Se você deseja ingressar seu filho, procure a líder do grupo: Rebeca 
Penedo.

•	 MiNiSTéRiO DE TEATRO
Estão abertas as inscrições para ministério de teatro da PIBI mais informações com a irmã Laila.

•	 MuSiCARTE – CuRSO LivRE DE MúSiCA – PiBi
Já estão abertas as inscrições para a nossa escola de música em nossa igreja.
Valor das inscrições: R$ 75,00 sem taxa de matrícula. Horários e instrumentos variados.
Piano,Teclado,Violão,Guitarra,Violino, Bateria, Sax, Flauta Doce, Teoria Musical e Canto.
Informações: 3349-0828 (horário comercial)

•	 MiNiSTéRiO DE LOuvOR
A Ministra de Música Olívia Rodrigues convoca os irmão que fazem parte das bandas, do back vocal e os 
que são dirigentes do ministério de louvor, para uma reunião com coffee break dia 08/06 (sábado) às 14 
h. Confirmação via e-mail ou facebook.

PASTORAL
                                                                                                   
•	 SECRETARiA
Os Irmãos que ainda não atualizaram o seu cadastro, deixarei a lista com os nomes no mural próximo 
da cantina.
•	 REuNiãO DO CONSELhO ADMiNiSTRATivO
Será no Domingo (16/06) após o culto da manhã
•	 ASSEMBLEiA DA PiBi
No último domingo do mês (23/06) após o culto da manhã
•      BATiSMO
No domingo (16/06) no Culto à noite
•      AVISO: Não haverá Culto Infantil a noite (das crianças de 8 a 11 anos)
                      

EDuCAÇãO CRiSTã
•	 BERÇÁRiO PiBi
Se você deseja servir a obra de Deus através do nosso BERÇÁRIO por gentileza faça o seu cadas-
tro com a coordenação do MEC ( Jeanes de Jesus ou Celia Lima)
 
•	 i CAPACiTAÇãO BERÇÁRiO
Data:22 de Junho de 2013
Horário:9h30min as 11horas
Local:Sala Geração Eleita
Por favor faça já a sua inscrição na coordenação MEC(Celia Lima e Jeanes de Jesus)

MiSSõES E EvANGELiSMO
• “A evangelização mundial é para Deus. É comum trabalharmos com base na preocupação pela 
situação dos povos – ou para vê-los salvos do inferno, ou para vê-los partilhar de integridade 
comunitária, ou ambos. Tal compaixão é bíblica e necessária. Contudo, nosso amor pelo ser hu-
mano se equilibra e fortalece quando nossa impetuosa paixão é ver Deus honrado pela bondade 
estendida em seu nome e ver Deus receber ações de graças de povos transformados pelo poder 
do evangelho.” (Steven C. Hawthorne)

MuLhERES CRiSTãS EM AÇãO
• Reunião com toda a MCA nesta segunda (03/06) às 15:00h na Igreja.

ESCALA – MúSiCA

JUNHO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

05/06
(Quarta)

Instrumental:    
Violão- Rafael A.            
Teclado – Olívia

Piano – João Marcos
Bateria – Silvio          

Baixo – Karlus Vitor

Dirigente: 
Nathália 
Osmira              
Edilson                  

Luiz

Pr. Dantas *** Culto

09/06
(Domingo)

Guitarra – Rafael A.
Baixo – Renato 

Teclado – Josué  
Piano – Liége   

Violão – Edson  
Bateria – Sílvio

Dirigente: 
Olívia 

Edilson           
Raissa               
Osmira

Manhã - Coral Inf./
Grupo de flauta

Noite  – Quarteto 
Átrios

Prel. e Posl.
Manhã – Liége                   
Noite - Liége

Hinos
M e N – Liége

Regência: 
Olívia                   

Culto Dominical


