
Até quando, senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Ou gritarei a ti: Violência e 
não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, e a opressão? Pois a opressão 
e a violência estão diante de mim; Há também contendas e litígio é suscitado. Por esta 
causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta; porque o ímpio certa o justo, de 
sorte que a justiça é pervertida. (Habacuque 1. 2, 3 e 4)

Essa oração poderia ter sido feita por qualquer um de nós ao notar os acontecimen-
tos que se desenrolaram ao longo de meses em nosso país e por causa dos desfechos 
que temos acompanhado diariamente através dos órgãos de imprensa.

Você acompanhou que o Supremo, indiciou os quarenta envolvidos com o mensa-
lão. Você também acompanhou os quarenta votos a favor da não aceitação do proces-
so de cassação. Dá a entender que tanto ali, no Senado, quanto lá, no Supremo, todos 
estão mergulhados em meio a contendas a litígios e, por esta causa, a lei se afrouxa e 
a justiça nunca se manifesta.

A oração de Habacuque foi feita aproximadamente no ano de 626 a. C. Ele estava 
perplexo diante do ministério se a maldade e a violência não teria mais fim (v. 6 e 7)

Em meio às perguntas e indagações legitimas de Habacuque, Deus lhe responde 
de um modo terrível dizendo: Vede entre as nações, e olhai; maravilhai-vos e admirai-
-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não acreditareis, quando for 
contada. (v. 5). Talvez eu e você estejamos a nos perguntar: Em meio a tanta revolta, 
como fazer para poder ver a obra de Deus sendo realizada em nossos dias? Ficamos, 
muitas vezes, cegos pela indignação. Indignação que aumenta quando percebemos o 
aproximar da perversidade e da maldade para perto de nós.

Encontrei a resposta, e foi no mesmo livro. Vi Habacuque dizendo: Eu ouvi, o Se-
nhor, a tua fama e temi; aviva, ô Senhor, a tua obra no meio dos anos; faze que ela seja 
conhecida no meio dos anos; na ira lembrar-te da misericórdia...ainda que a figueira 
não floresça, nem que haja fruto nas vides; ainda que falhe o produto de oliveira, e 
os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da 
malhada e nos currais não haja gado; todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei 
no Deus da minha salvação. O senhor é minha força, ele fará os meus pés como os 
da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. (Habacuque 3: 2, 17, 18 e 19)

Amados, mesmo que os resultados que se apresentam diante de nós não sejam fa-
voráveis ou não estejam em acordo com a justiça que conhecemos, não podemos per-
mitir que a nossa indignação e perplexidade promovam uma anestesia espiritual em 
nossas vidas. Deus está no controle, nunca duvide, apenas creia e verás que, olhando 
para o autor e consumador da nossa fé, veremos a glória de Deus.

Assim, a alegria voltará e a motivação ira invadir os nossos ossos, músculos, mente 
e espírito para podermos continuar a nossa caminhada que está proposta pelo Senhor.

Com Carinho,
Pr. Eliomar Corrêa de Jesus
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• PRELÚDIO Djaldéa e João Gabriel

Djaldéa e João Gabriel              

Santo! Santo! Santo!

(Jamais te deixarei, eu vejo a glória, primeira essência)

CORAL PIBI 

“Eu te louvarei” / “Só em Jesus”

(Salmo 84: 4-5)

(Romanos 8: 35 À 39)

• ORAÇÃO

• AVISOS

• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO

• LEITURA BIBLICA ALTERNADA

• HINO 382 CC “VAMOS À IGREJA”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MENSAGEM MUSICAL

• MENSAGEM PR. ELIOMAR

• ORAÇÃO DE BÊNÇÃO

• POSLÚDIO

“Sou feliz”        

“Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão con-
tinuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em 

cujo coração estão os caminhos aplanados.”

Dirigente: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a an-
gústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?

Congregação: Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à mor-
te todo o dia; Somos reputados como ovelhas para o matadouro.

Dirigente: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, 
por aquele que nos amou.

Todos: Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os an-
jos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por-
vir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos po-
derá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.

• PRELÚDIO Gabriel Bonfim
“Amazing Grace”       

1ª  e 2ª Estrofes       

(Tua Fidelidade é Grande, Tua Fidelidade)  

(A luz do teu rosto, tu és bom, Jesus Cristo mudou meu viver, 
rocha fiel)

“Fairest Lord Jesus”  

(Rei da glória, digno é glória)

Comunhão e adoração

Gabriel Bonfim

Gabriel Bonfim

Nívia Mendes

“Salmo dos Salmos”         

I CR. 16.23; AP. 5:13

TT 2.11

(1ª  e 2ª Estrofes)

• ORAÇÃO

• AVISOS

• LEITURA BÍBLICA

• LEITURA BÍBLICA

• HINO 66 HCC  “Cantarei ao Meu Salvador” 

• HINO 193 HCC “Maravilhosa graça” 

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• BATISMOS

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MENSAGEM MUSICAL

• MENSAGEM PR.ELIOMAR

• CÂNTICO

• ORAÇÃO DE BÊNÇÃO

• CEIA DO SENHOR 

• POSLÚDIO

“Ele é exaltado”

“Cantai ao Senhor em toda terra; proclamai de dia em dia 
a sua salvação”. Ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, 

e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.”

“Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo 
salvação a todos os homens.”

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

De sorte que a justiça é pervertida

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

O ministério de Juventude através da sua liderança e 
dos conselheiros vem informar a todos as atividades 
para o mês de Setembro. 
• Todos os Sábados – Ensaio do Coro Jovem às 17 
h.
• 29.09 – Sábado ELO, este como uma surpresa. 
Aguarde maiores informações
• 30.09 – Culto da Juventude
E em Novembro, de 02 a 04 teremos nosso acam-
pamento. Reserve essa data e aguarde maiores in-
formações.

Nossa gratidão pelo apoio da igreja na compra do piano de calda alcança-
mos o alvo previsto mais ainda há como participar.

Estaremos regularizando o corpo de diáconos de nossa igreja aguarde informações

ESCALA DO CORPO DIACONAL
SETEMBRO

09/09 DOMINGO
Pulpito
Circulação/Portão

Dalva e Carlos Aguiar
Rafael Amorim e Marilene

12/09 QUARTA-FEIRA
Circulação/Portão Amarildo

16/09 DOMINGO
Pulpito
Circulação/Portão

Dalva e Rui
Ailton e Antônio Pires

19/09 QUARTA-FEIRA
Circulação/Portão José Ricardo

ESCALA - DOMINGO
SETEMBRO

Datas Instrumentais Vocais Inspiração 
Musical

Poslúdio, 
Prelúdio e 
Regência

09-09 Guitarra 
Rafael Amorim
Baixo 
Pereira
Teclado 
Josué
Bateria 
Andrei
Piano
Djaldéa

Dirigente: 
Olívia
Maria
Nívia
João
Marcos

M – Coral 
PIBI
N – 
Pr. Judson e 
Rosângela  

M – Gabriel 
Bonfim
N – João 
Gabriel e 
Djaldéa 

Regência: 
Olívia                   

16-09
Acús-
tico 
com 

Vocal 
Har-

monia

Violão – Rafael 
Amorim 
Violão - Josias 
(Convidado)
Cajon – Daniel 
Fernandes
Baixo – Pereira
Teclado – Josué

Vocal Har-
monia

M – Gisele 
N –  Coral 
Infantil
- Vocal Har-
monia
- Coral Jovens 
e Adolas
- Coral PIBI 
- Quarteto 
Shalon e 
Átrios 

M – Ministé-
rio de Louvor 
                           
N – Felipe e 
Djaldéa  
                          
 
Regência: 
Olívia
                

ESCALA - QUARTA-FEIRA
SETEMBRO

Datas Instrumentais Dirigente Vocal
12-09 Violão – Laís 

Teclado – Olívia
Bateria – David

Olívia Heidie e Mariana

19-09 Instrumental: 
Violão – Rafael Amo-
rim 
Teclado – Olivia 
Bateria – Wellington 
Baixo - Vitor 
Vocal: Olívia e Maria

Dirigente: Luiz

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL
SETEMBRO

DIA 09 DIA 16
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] 
durante  a EBD e o culto

Cleonice Rosalina

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

Madalena
Sarah

Adilene
Mayara

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

Viviane 
Rayara

Cleonice
Mayara

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

Viviane 
Rayara

Cleonice
Francyelle

Culto infantil a noite [4 a 7 anos] ***Rosy Alessandra
Culto infantil a noite [8 a 09 anos] Valéria ***Mirian
Apoio para o culto infantil Luiz João Marcos
*Responsável pela abertura do culto infantil.
** Responsável pela lição na classe.
*** Responsável pela abertura do culto infantil e lição na classe.

Na prerrogativa de Presidente da Igreja convoco todos os membros da 
Primeira Igreja Batista em Itaparica para a Assembleia Extraordinária 
que se realizará hoje, dia 09 de Setembro de 2012 às 19h no local de 
culto situado na Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 em Itaparica, Vila 
Velha, para profissão de fé e batismos dos candidatos aprovados bem 
como apreciação dos pedidos de Carta de Transferência e Aclamação. 

Todas as pessoas que apresentarem os boletins a partir do dia 02.09.12 
até 28.10.2014 receberão a Bíblia comemorativa dos 30 anos da Primei-
ra Igreja Batista em Itaparica. Guarde, colecione e ganhe.

01/09 - Luciana Rodrigues Bonfim  
04/09 - Rui de Souza 
09/09 - Mariana Bayerl Soares 
 - Michelle Alves Ribeiro Abreu
10/09 - Eudine Marques de Souza 
 - Solangela Coutinho Cosme Vieira
11/09 - David Silveira Campos 
14/09 - Maycon Pereira  Silva
 - Renan Fernandes de Oliveira 
 - Silda Rocha Dalmázio  

Maria Lafaite, Clemildo, 
Sonia Maria, Consuelo, 
Eduardo, Maria José, 
Maria Madalena, Te-
rezinha Wetler, Delcy, 
Maria Salomé, Onofre, 
Noemia, Naamã, Mauro 
Cesar, Marcos,

Dias 21 e 22 de Setembro de 2012 no Acampamento Batista Capi-
xaba, preço R$ 60,00. Contato com o Presidente da ABCD Dc. Josias 
Curvacho de Aguiar – 98144661/33292383 – jcurvachodeaguiar@gmail.
com.

Hoje, domingo dia 09/09/12, às 19h acontecerá a Celebração da Ceia e 
de Batismos. Juntos festejaremos a chegada de novos irmãos por batis-
mos, carta de transferência e aclamação. 

Segunda a sexta – café com Deus;
Domingo 09/09 – no culto da noite celebração de Batismos e Ceia do 
Senhor;
10 a 14/09 - Semana de Oração em Prol de Missões Nacionais;
15/09 – Aniversário do Café com Deus, Sexta e sábado;
Sábado 22/09 – Casamento de Fabiano;
Domingo 23/09 – Após o Culto da Manhã reunião dos Ministros na 
sala 06;
Quarta 26/09 – Assembleia Ordinária;
28 a 29/09 – Retiro da Equipe de Louvor;
Domingo 30/09 – Culto Jovem. 

• Assembléia  Extraordinária

• Batismos e Ceia do Senhor

• Campanha da Biblia

• Aniversariantes da Semana •Motivos de Oração

• Diáconos -16º Congresso da Associação Batista 
Capixaba de Diáconos(ABCD)

• Coloque na sua Agenda

Pastoral Juventude Louvor

Diácono

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

27 3349-0828  / adm_pibi@hotmail.com

www.pibitaparica.org.br


