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DÍZIMOS E OFERTAS

      MOMENTO DE ORAÇÃO

ORAÇÃO 

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

Ministro da Juventude: Pastor Alessandro Velten Neves

Cultos: Domingo às 10:00h e 19:00h 
    Quarta-feira às 19h30min

Café com Deus EBD Musicarte

Venha participar conosco 
de Segunda a Sexta das 
6h às 7h da manhã de 
um momento especial 
d e  c o m u n h ã o  c o m 
Deus através da oração

Estão abertas as matrículas
para a Escola Bíbl ica 
Dominical em nossa igreja 
com início às 8h30 da 
m a n h ã .  T e m o s 
classes para toda família.

Coloque os seus dons e 
talentos a serviço do
Senhor Jesus. Matricule-
se na Escola de Música 
d e  n o s s a  i g r e j a . 

Informações com Olivia.

PRELÚDIO  �

     BOAS VINDAS AOS VISITANTES

CÂNTICOS

                                     PIANO                                                                                       

MENSAGEM 

                    PIANO

HINO 168 HCC “QUANTO NOS AMA JESUS”   LEITURA BÍBLICA – (I Co 15.19-22; Jó 19.25.)
Dirigente: Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos 
de lástima. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. 
Congregação: Porque, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a 
ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão
 vivificados. 
    Dirigente: Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.

Jesus no meio da sua igreja parte final
CRISTO ANDA NO MEIO DA SUA IGREJA PARA OFERECER-LHE 

OPORTUNIDADE DE ARREPENDIMENTO ANTES DE APLICAR-LHE SEU JUÍZO

A igreja de Éfeso foi chamada a lembrar-se, arrepender-se, e voltar à prática das primeiras obras. 
Caso esse expediente não fosse tomado, Jesus sentencia: “e, se não, venho a ti a moverei do seu 
lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas” (2:5-6). A igreja de Esmirna diante do martírio é 
exortada a ser fiel até a morte (2:10). A igreja de Pérgamo que estava dividida entre a verdade e o 
engano, misturada com o mundo, Jesus adverte: “Portanto, arrepende-te; e, se não, venho a ti 
sem demora e contra eles pelejarei  com a espada da minha boca” (2:16).
 A igreja de Tiatira que abria suas portas à uma desregrada profetisa, Jesus chama ao 
arrependimento a faltosa (2:21), mas por recusar, envia o seu juízo (2:22-23) e chama os crentes 
f i é i s  a  p e r m a n e c e r e m  f i r m e s  a t é  a  s e g u n d a  v i n d a  ( 2 : 2 4 - 2 5 ) .
 A igreja de Sardes recebe o alerta de Cristo que suas obras não são íntegras diante de Deus (3:2). 
Jesus alerta-os para o ensino que a igreja recebeu para que ela se arrependa (3:3). Caso não se 
arrependa virá o juízo (3:3). A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que tem, para que 
ninguém tome a sua coroa (3:11). A igreja de Laodicéia é exortada a olhar para a vida na 
perspectiva de Cristo (3:17-18), a arrepender-se, pois a disciplina de Deus é ato de amor (3:19).   

JESUS ANDA NO MEIO DA SUA IGREJA PARA DAR GLORIOSAS PROMESSAS 
AOS VENCEDORES

Isso implica que nem todos os membros da igreja visível  são membros da igreja invisível. Nem 
todos os membros das igrejas locais são membros do corpo de Cristo. Nem todos os membros de 
igreja são vencedores, mas todos os membros do Corpo de Cristo são vencedores. As promessas aos 
vencedores tratam da bênção que a igreja estava buscando ou necessitando: A igreja de Éfeso – O 
vencedor se alimenta da árvore da vida. Isso é ter a vida eterna (2:7). A vida eterna é comunhão com 
Deus e Deus é amor. Eles haviam abandonado o seu primeiro amor, mas os vencedores iriam morar 
no céu, onde o ambiente é amor, pois é ter comunhão eterna com o Deus que é amor.A igreja de 
Esmirna – O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte (2:11). Os imperadores 
romano, os déspotas, o anticristo pode até matar os crentes, mas eles jamais enfrentarão a morte 
eterna.A igreja de Pérgamo – O vencedor receberá o mana escondido, uma pedrinha branca com 
um nome novo (2:17). Para uma igreja que não se misturava com o mundo, o vencedor recebe uma 
promessa de absolvição no juízo e não de condenação com o mundo. A igreja de Tiatira – Para uma 
igreja seduzida pelo engano de uma profetisa, o vencedor recebe a promessa de receber autoridade 
sobre as nações e possuir não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela da manhã 
(2:26-28).A igreja de Sardes – Para uma igreja que só vive de aparência, mas está morta, os 
vencedores recebem a promessa de que seus nomes estão no livro da vida e seus nomes serão 
confessados diante do Pai no dia do juízo (3:5).A igreja de Filadélfia – Para uma igreja fraca, mas 
fiel o vencedor recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus (3:12). A coluna é que sustenta 
o santuário. Eles podem ser fracos diante dos homens, mas são poderosos e fortes diante de Deus. A 
igreja de Laodicéia – Para uma igreja que se considerava rica e auto-suficiente, mas era pobre e 
miserável, o vencedor recebe a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono (3:21).   

CONCLUSÃO: Para todas as igrejas há um refrão: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz 
às igrejas. Não estamos estudando apenas para o nosso deleite intelectual ou curiosidade teológica. 
Precisamos ouvir o que Deus está falando conosco.

 A bem-aventurança não é apenas ler e ouvir, mas também obedecer as profecias deste livro (1:3). 
Amém.

Rev. Hernandes Dias Lopes

- ESPIRITO ENCHE A MINHA VIDA (VERSÃO 4X1)

��- JEOVÁ É O TEU CAVALEIRO (KLEBER LUCAS)

��- PELA FÉ (ANDRÉ VALADÃO)) 

HINO 137 HCC “PORQUE VIVO ESTÁ”

PRELÚDIO PIANO

ORAÇÃO

    LEITURA BÍBLICA – (Neemias 8:10)
Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor; portanto não vos entristeçais; 
porque a alegria do Senhor é a vossa força.

BOAS VINDAS AOS VISITANTES

CÂNTICOS

- AJUNTAMENTO – (Jorge Camargo)

��- TU ÉS BOM (Adoração e Comunhão)

��- CREIO QUE TU ES A CURA (Luciano Claw) 

DÍZIMOS E OFERTAS

  MOMENTO DE ORAÇÃO

MENSAGEM 	

ORAÇÃO

POSLÚDIO                        	                                                    PIANO   

HINO 395 CC “CRISTO SATISFAZ” (1ª E 2ª ESTROFES)

MENSAGEM MUSICAL                  FÁTIMA 

PR JUDSON PIMENTEL

PR JUDSON PIMENTEL

     PIANO                                      

LEITURA BÍBLICA – (Fp 4.4; Sl 27.1; 97.12; 9.10; 32.11)
Dirigente: Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, 
regozijai-vos. 
Congregação: O Senhor é a minha luz e a minha salvação; 
a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. 
Dirigente: Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e rendei graças 
ao seu santo nome. 
Congregação: Porque tu, Senhor, não abandonas aqueles 
que te buscam. Em ti confiam os que conhecem o teu nome. 
Dirigente: Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos; 
e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. 

MÚSICOS NO CULTO MATUTINO 
Dirigente - Sandro Guio 
Soprano – Yasmim Lima 
Contralto - Heidie Torres  
Tenor - Ronaldo Máximo 

Guitarra – Luiz Thiago / Teclado – Pedro Gomes 
Violão – Erick Magalhães / Baixo – Renato Lopes 

Bateria – Daniel Fernandes 
Piano - Leessanny Carlesso 
Regência - Osmira Ramos 

HINO 330 HCC “DESCANSANDO NO PODER DE DEUS” (1ª E 2ª ESTROFES)

CÂNTICO - JEOVÁ É O TEU CAVALEIRO  

CÂNTICO   – COMUNHÃO (KLEBER LUCAS) �

CEIA DO SENHOR

1º ELEMENTO – DIGNO É O SENHOR (ALINE BARROS) 
2º ELEMENTO – NADA ALÉM DO SANGUE (FERNANDINHO)

LEITURA BÍBLICA – (1 João 4:9)
Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco:
que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que 
por ele vivamos.

CÂNTICO    – SANTO ESPÍRITO (VERSÃO GESI MONTEIRO)



MUSICARTE  
Inscrições abertas. Venha estudar Música aqui na PIBI! Para toda comunidade.
Instrumentos: Piano, Teclado, Musicalização, Flauta Doce,Flauta Transversa, 
Guitarra, Violão Popular e Clássico, Bateria, Violino, Teoria Musical e Canto, 
Contrabaixo. Valor R$ 100,00 Informações: SECRETARIA  DA  PIBI - 3349-
0828. As aulas entraram em recesso e só voltam em Fevereiro .

VENHA FAZER PARTE DO NOSSO CORAL!                                                               

OBSERVAÇÃO: SOMENTE PARA MEMBROS DA PIBI

ENSAIO CORAL PIBI
Todas  as quintas-feiras às19h30

ENSAIO COROS INFANTIS
Todas as quartas-feiras às 19h30

ENSAIO CORO FEMININO
Todas as quartas-feiras às17h.

ENSAIO CORO DA JUVENTUDE
Todos os domingos às 18h. Podem participar a partir  dos 14 anos de idade

LOUVOR E ADORAÇÃO

EDUCAÇÃO  CRISTÃ
EBD  - A   Escola  Bíblica  Dominical  em  nossa  igreja  tem  início  às  8h30  da  
manhã.T emos  classes  para  toda  família:
MINISTÉRIO  PEQUENOS A DORADORES: 
Berçário, Maternal, Pré Primário, Primário 
CLASSE DOS JUNIORES: 
9 a 11 anos
CLASSE ADOLESCENTES:
13 a 16 anos 
CLASSE JOVENS:
A partir dos 17 anos
CLASSE ADULTOS:
Classe Emanuel, Sacerdócio Real, Geração Eleita e Josué.
CLASSE HEROÍNAS DA FÉ: 
Senhoras
CLASSE DE CASADOS
CLASSE DE NOVOS MEMBROS
DOUTRINA BÍBLICA

CETI 2017 INSCRIÇÕES ABERTAS
 Aos irmãos que queiram conhecer mais sobre a palavra de Deus,temos o Centro 
de Estudo Teológico de Itaparica (CETI), inscrições com a Bruna Griffo.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Diolina Gomes Ferreira / Maria José R. de Oliveira /Pr. Oliveira de Araújo 
/Geovana Eloy /Delcy Contaiffer /  Alfredo Jorge /Guiomar Rodrigues Bonfim/ 
Eliomar Fraga de Jesus/ Eulália de Oliveira (Mãe da irmã Ingrid de O. 
Soares)/Laudicéa Lima Soares/Maria Gomes de Souza (Mãe de Osmira)/ 
Natan Irlands e Família/ Malvina Inácio da Costa/Mayra Ruth da Costa 
Fortunato/ Dulce dos Santos/ Marcia Cerqueira/ Antonio Ferreira/Paula da 
Silva. 

                        MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO
AVISOS IMPORTANTES -  Os materiais para projeção nos cultos  (vídeos e 
Power Point), deverão ser entregues no mínimo  à Multimídia uma hora antes 
do culto da manhã (8h30), a fim de serem avaliados e adequados ao sistema 
usado.
Obs.: Os vídeos deverão ter no máximo um minuto e trinta segundos de 
duração.O atraso na entrega do material inviabilizará a projeção. 
O Espaço da Galeria só será liberado para sentar quando a nave do templo 
estiver cheia. Agradecemos a compreensão dos irmãos.

JANEIRO/FEVEREIRO

  ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante o culto e a EBD.

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.

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

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

Primário - Manhã  [6 a 8 anos]

ESCALA - MÚSICA

  JANEIRO/FEVEREIRO

DATA Instrumentais Vocais Mensagem Musical, 
Teatral ou 

Coreografia

Prelúdio, Poslúdio 
e Regência Ênfase

ESCALA DE MÚSICA QUARTA-FEIRA

DATA

ESCALA DE RECEPÇÃO SEGURANÇA

ESCALA TV PIBI WEB 

DATA COORDENAÇÃO TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

DOMINGOS QUARTAS

29/01

        FEVEREIRO

05/02

DIRIGENTE

05/02

12/02

CÂNTICOSINSTRUMENTAL

Primário - Noite  [6 a 8 anos]

Ministério Ação Social 
Irmãos, estamos iniciando 2017 com novos projetos e estamos atualizando o cadastro de 
fornecimento de cesta básica, e estaremos dando novos cartões. Agradecemos aqueles que 
apoiaram com a ajuda   e contamos com o apoio dos irmãos ao comprometimento em apoiar 
esse ministério por mais um ano. 

29/01

05/02 *********** *********** *********** **********************

08/02

GRUPOS DE COMUNHÃO 
Terça-feira -  Marilene e Daniel  
Quinta-feira - Pr. Eliomar e Jeanes
Sexta-feira  - Pr. Judson e Alessandra Quirino/ Willian Jorge  e Jane Karla
Sexta-feira  - Sergio Amaral e Narda
Sexta-feira - Jovens 20h - Davi e Djaldéa / Patrick e Andréia 

  01/02
  
  

 

  29/01
  

 

 ADMINISTRATIVO
HORÁRIO DAS REUNIÕES

Reunião da Diretoria e Ministérios: Toda Terça-feira às 16h.
Reunião da Diretoria: Toda 2ª Quarta-feira do mês após culto de oração
Reunião de Obreiros: Todo penúltimo Domingo do mês após o culto da 
manhã
Assembleia Ordinária: Todo último Domingo do mês após o culto da 
manhã.

ECOS DA ASSEMBLEIA 18/12: 
Entrada de membros:  Ariene Carla Ribeiro de Oliveira, Damires   Ludimilla 
Geórgia de Andrade  Azevedo, Jéssica Gusmão Araújo Pinheiro, Lucas Nunes 
Sepulcro, Lumena Camila Lisboa Feitosa, Neide de Jesus Nunes, Rafael de 
Paula Pinheiro, Tiago Feitosa Borboni dos Santos.
Saída de membros: Ozana Beje Feliciano, Raíssa Emanoelle Beje Feliciano 
Roberta Cristina Beje Feliciano, Roberto Carlos Feliciano, Ozana Beje 
Feliciano.
Batismos : Daniel Oliveira da Costa, Francismar Jacinto Silva, Ingrid Priscila 
Nunes de Oliveira, Larissa Rocha Novais, Maria Juvanete Lopes, Marcos 
Paulo da Fonseca Luiz Duarte, Matheus Coimbra Gomes, Miguel Antunes 
Barcelos, Pedro Henrique Lisboa Feitosa, Renan Rocha Auer, Rogério 
Francisco da Silva, Wanderson Roberto Laurs Coutinho.

**********

Como se tornar membro da PIBI
1)Se você veio de uma religião não evangélica ou não estava ligado (a) 
a nenhuma religião:
- Precisa fazer parte da classe de novos membros.
- Preencher ficha de solicitação de batismo.
 -Passar por uma entrevista com o Pastor.
2)Se você foi batizado por imersão em uma igreja evangélica:
-Precisa fazer parte da classe de novos membros.
-Preencher ficha de solicitação de membresia.
-Passar por uma entrevista com o Pastor
3)Se você vem de uma igreja Batista sob a CBB ou CBES:
-Passar por uma entrevista com o Pastor.
-Preencher ficha de solicitação de membresia.
- A PIBI expedirá solicitação de transferência a igreja de origem.

 Culto
Dominical

e 
Ceia do 
Senhor

12/02 ********************** *********** *********** ***********

***********

***********

                 ***********

 ***********

 ***********

   ***********

***********

   ***********

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

29/01- Naira Nascimento de Saturno, Nívea Maria da Silva Pimenta 
31/01 - Isabela Novais Franzotti, Lílian Andrade Oliveira Costa, Neuza Coutinho 
de Jesus
01/02- Antônio Hugo Alves Daumas
02/02- Karina Novaes Kunzendorff da Rocha, Miriam Eller Temponi, Narda Carvalho 
Marins do Amaral
04/02 - Marcos Martins dos Santos

SOM WEB

***********

***********

Culto
Dominical

01/02

Manhã:
Gelson Ferreira
Fábio Deodato

Noite:
Martinho Roncetti

Francisco Elvis

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

05/02

        **********
Manhã:
Amarildo

Schneider

Noite:
Rochinha
Zezinho

    

APRESENTAÇÃO DE BEBÊS - A apresentação de bebê será realizada 
no 2º domingo do mês, no culto da manhã. Aos pais e aos irmãos que 
queiram apresentar o bebê, devem informar  a secretaria da igreja com 
antecedência.  Aos pais que não são membros da PIBI ,
marcar um horário para conversar com o pastor na secretaria.

Férias pastoral
o pastor Eliomar está em férias no mês de janeiro por 30 dias e só volta em 
fevereiro.

Guitarra: Luiz Thiago
Baixo: Pereira
Teclado: Pedro Gomes
Bateria:Daniel Fernandes

Dirigente:
Sandro Guio  
Nathália Pedrosa

Nathália Pedrosa (S)
Heidie Torres (C)
Ronaldo Máximo (T)

                  

                     Manhã: 
             Laís Pimentel

                   Noite: 
                      Fátima

Piano:
M - Leessanny Carlesso
N -  Leessanny Carlesso

Regente:
M - Munira Pim
N - Munira Pim

Guitarra – 
Violão – 
Teclado – 
Piano – 
Baixo – 
Bateria – 

Dirigente:

Vocal:

Piano: 

Regência: 

**********

********** **********

********************

**********

********************

  05/02
  
  

 

08/02
  

    


	1: Fora
	2: Dentro

