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Piano – Liége• POSLÚDIO

Ministério de Louvor• POSLÚDIO

“Cantai ao Senhor em toda a terra; anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai 
entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque 
grande é o Senhor, e mui digno de louvor, e mais temível é do que todos os deu-
ses.”

“Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os 
maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento;  
Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, 
e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que por 
todas estas coisas te trará Deus a juízo.”

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.

JUVENTUDE DA PIBITAPARICA 
PROSSEGUINDO PARA O ALVO!!!

O apóstolo Paulo, de forma bem madura, consciente e humilde, coloca que a caminhada cris-
tã deverá ser em busca, passo a passo, para a perfeição, ou seja, a santificação proposta a cada 
um de nós. Para tal podemos observar três posturas importantes para chegarmos a este “alvo”:

1)“…esquecendo-me das coisas que para trás ficam…” – Alguns irmãos (ãs) tem difi-
culdade de caminhar, prosseguir, avançar porque estão presos ao passado. O mesmo serve 
apenas para buscarmos “elementos” bons que nos lancem, nos impulsionam aos nossos ob-
jetivos. Outros se vêem presos as “coisas” antigas como: pecados, lembranças, perdas, de-
silusões, decepções, e outras, que são como “âncoras” que impedem de seu barco ir à frente 
rumo ao horizonte das bênçãos e vitórias para cada um de nós. Meu amado, não se deixe 
ficar preso ao passado. Viva o presente e creia que o futuro está sendo preparado por Deus;

2)“…e avançando para que as que diante de mim estão…” – Nossa postura neste ano de-
verá ser de conquista, independente das dificuldades que nos possam advir. Na famosa se-
leção de Gideão (Jz 7.3), o primeiro perfil a ser desconsiderado para fazer parte do exército 
de Deus era ser “tímido e medroso”. Não foi por quantidade (somente 300 homens), mas foi 
na força de Deus. Não podemos temer antes mesmo de qualquer luta! Alguns irmãos (ãs) so-
frem por antecipação quando é de Deus a vitória esta garantida! O crente pode até perde um 
“round”, contudo a luta não chegou ao fim e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, aleluia!;

3)“…prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo 
Jesus.” – Para os que trabalham no final de mês ou do serviço temos um salário, para os 
que estudam no final da prova vem a aprovação, para os que têm a sua vida pautada na 
palavra de Deus irão alcançar bênçãos. Está reservado para nós um prêmio, uma dádi-
va, uma graça de Deus, todavia só irão alcançar aqueles (as) que subirem os “degraus” 
anteriores. Tem muita gente dando um passo maior que a “perna”! Querem bênçãos, vi-
tórias, graças de Deus, entretanto não querem nada com consagração, renúncia, compro-
misso, fidelidade. Em Apocalipse capítulos 2 e 3, João quando escreveu às Igrejas colo-
ca cada uma de suas características, algumas boas outras ruins. Ele ressalta no final de 
cada carta a expressão: “ao vencedor”. Para os que permanecem, os que lutam, há um 
prêmio, há um benefício, por isso não podemos nos abater e perder a luta sem esforço.

Juventude da PIBItaparica, temos muitas metas e conquistas para alcançar por isso, se 
inclua neste exército de Deus. O tempo quem faz é Deus e quem usa, somos nós! Por isso 

creio que só depende de nosso empenho e vontade para que as conquistas sejam todas 
alcançadas. Prossigamos para o alvo.

Com carinho
Pr. Eliomar Corrêa de Jesus

(Eclesiastes 12:1,11:9)• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO (1 Crônicas 16:23-25)• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

Regente Olívia Fraga
• HINO 318 HCC “QUE ALEGRIA É CRER EM CRISTO”

I. B. Praia da Costa• MINISTÉRIO DE LOUVOR

Pr. Eliomar Correa
• MENSAGEM 

• BENÇÃO

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• HINO 66 HCC “CANTAREI AO MEU SALVADOR”

Regente Olívia Fraga

“Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração; contarei todas as tuas mara-
vilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; cantarei louvores ao teu nome, ó 
Altíssimo.”

(SALMO 9:1-2)• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

I. B. Praia da Costa

I. B. Praia da Costa



MISSÕES E EVANGELISMO

Deus é por nós, e não para nós. Nós é que somos para Deus. Temos que entender que Deus tem um 
propósito; que fazemos parte da salvação; que a prioridade é “buscar e salvar o perdido”, destruir as 
obras do Diabo, anunciar o Evangelho a todas as raças, línguas, tribos e nações, buscar os despossuídos 
e reverter os efeitos da Queda.  (Ariovaldo Ramos)

MINISTÉRIO DA TERCEIRA IDADE

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

CANTINA:

Após o culto da noite, não deixe de prestigiar a nossa cantina. 
Cardápio de hoje: Pizza e Empadões de frango e camarão. Para as crianças, uma deliciosa Pipoca!!!

Todos os irmãos que desejam participar do Ministério da Cantina, procurar Bruno ou Miriam Eller.

FAMÍLIA 

•	 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 sau-
dável comunhão entre os irmãos do corpo de Cristo. Faça parte desta Família!

•	 RETIRO DE CASAIS
LOCAL: Pousada Eco da Floresta     DATA: 29,30/1113 e 01/12/13
VALOR: R$ 760,00 (8 X DE R$ 95,00) Quem ainda não acertou a primeira parcela, procurem, o quanto 
antes, os irmãos Elcy e Alessandra para fazerem o acerto. A segunda vence dia 10/06/2013.  Pegue seu 
carnê. Das 40 vagas que já estavam preenchidas, surgiram 3 vagas.. Esta é a sua chance!!! Os irmãos 
que, daqui para frente, porventura desistirem de ir, deverão informar um casal para ocupar o seu lugar. 
Por favor, nos ajudem neste sentido!

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.

•	 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.

ORAÇãO

•	 MOTIVOS DE ORAÇãO
Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, 
Maria Salomé, Onofre, 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
04/08 - Vânia Maria Corres Vaz. 07/08 - Celia Regina Lima. 08/08 – José Carlos Won Randow; Jose 
Francisco Veloso. 10/08 - Jane Karla Rocha Coutinho; Paulo Roberto Bittencourt da Silva.

Ministérios Ministérios Ministérios

ESCALA SOM
AGOSTO

Datas Operador Auxiliar

Domingo (04/08) David  Luiz Thiago

Domingo (11/08) Paulo Cesar Marco

Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 - Itaparica - Vila Velha - ES - CEP 29102-03527 3349-0828  / pibitaparica@pibitaparica.org.br www.pibitaparica.org.br

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL

AGOSTO

04/08 04/08

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

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

Danyelli/ Márcia Vieira/ 
Sirlene

Danyelli/ Márcia Vieira/ 
Sirlene

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

Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto     Madalena/ Gabriel Regiane/ Paulo Cesar

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

Maternal II - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Laize/ Felipe Mayara

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

Culto infantil a noite [8 a 11 anos] Marly Kosmann Patrícia

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

ESCALA TV PIBI WEB

AGOSTO

Data COORD. GERAL TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

04/08 Sandro Griffo Felipe Breia Alana Fábio Pandolfi Davi Amorin

11/08 Sandro Griffo Gabriel Adilson Marcos Martins Nety

LOUVOR E ADORAÇãO

•	 AULAS PROMOCIONAIS DE VIOLINO: 
Início das Aulas 05/08 Segunda às 20 h . Queridos irmãos, o ministério de música está lançando um projeto 
para a montagem de um grupo instrumental e futuramente uma orquestra. Pretendemos iniciar com violinos. As 
aulas serão ministradas para grupos de 10 pessoas. O investimento para cada aluno será de R$ 20,00 mensais. 
Os horários serão definidos tão logo tenhamos turma(s) fechada(s). Por enquanto, só há vagas para maiores de 
08 anos de idade e que tenham o instrumento. Porém, se você quer estudar e não tem condições de adquiri-lo, 
venha conversar conosco.  Não perca esta oportunidade de colocar seus dons à disposição do Senhor! Procure 
hoje mesmo o ministério de música e reserve a sua vaga. Promoção somente para membros da PIBI.

•	 MUSICARTE – CURSO LIVRE DE MúSICA – PIBI
Começou as aulas e 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. (Exceto a Aula de Canto. 
É no valor R$80,00). Piano,Teclado,Violão,Violino, Bateria, Flauta Doce, Teoria Musical e Canto.
Informações: 3349-0828 (horário comercial)

PASTORAL                                                                                       
      
•	 AGOSTO MêS DA JUVENTUDE 
Neste mês teremos programação especial para os jovens da PIBI.
                                                               
•	 REUNIãO DO CONSELhO ADMINISTRATIVO
Será no Domingo (18/08) após o Culto da manhã. 

•	 ASSEMBLEIA DA PIBI
No último Domingo (25/08) após o Culto da manhã.

•	 CORRIDA PROSSIGO PARA O ALVO
As inscrições já se encerraram, fiquem atentos, pois terá em breve uma reunião da equipe da PIBI.
                  
•	 ATUALIZAÇãO DE CADASTRO
Irmãos, há muitas pessoas na lista que ainda não atualizaram o cadastro de membros 2013. Favor verifi-
car se o seu nome consta na lista, no mural próximo a cantina e ligar para secretaria.        
                                                                                                     
•	 TERMO DE COMPROMISSO
Por medidas de segurança, necessitaremos de uma troca das chaves da igreja e do alarme, para isso, 
será necessário que todos os ministérios que precisem de chave das salas, cooperem assinando o Ter-
mo de compromisso  para que se tenha uma cópia da chave e se  responsabilize por ela. Informações 
com  a administração e secretaria.   

EDUCAÇãO CRISTã

•	 MISSÕES ESTADUAIS TEMA:
“Fortalecer para Frutificar” IR ,ORAR E OFERTAR!

•	 CONGRESSO INFANTIL PIBI 2013
ATENÇÃO!!!
Está planejado e vem sendo preparado pelas coordenadoras: Kelly Terezza e Lilian Costa.
Aguardem! Em breve mais informações.

•	 AGRADECIMENTO
Ao Pr. Eliomar C. de Jesus que nos trouxe uma excelente capacitação, assim como a todos os professo-
res que vieram compartilhar e aprender mais de Deus para ensinar a nossas crianças.
Aos Professores EBD e Culto Infantil.
Nossa gratidão pelo carinho e empenho nos trabalhos realizados neste semestre/2013 que encerramos 
hoje.
Deus os abençoe grandiosamente.

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 DO BEBê
Culto do Bebê é na casa do  pequeno André Luiz será nessa segunda (05/08), às 15 h, no endereço: 
Rua Jorge Rizk 242 – Parque das Gaivotas a casa fica em frente a praça.

ESCALA – MúSICA

AGOSTO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

ênfase 

04/08 BANDA PRAIA DA 
COSTA

BANDA PRAIA 
DA COSTA

M – Coral PIBI
N - Laís

Prel. e Posl.   
M – Liége          
N – Liége

Hinos
M e N – Liége

Regência: Olívia 
Fraga

Abertura Mês da 
Juventude

11/08

Guitarra – Willian 
Baixo – Karlus Vitor 

Teclado – Pedro  
Piano – Josué     

Violão – Luiz Thiago 
Bateria – Daniel 

Fernandes

Nathália 
(Dirigente)

João Marcos     
Raissa                
Alana                          
Laís

M – Coral Infantil
N – Vocal Harmonia

Prel. e Posl.
M – João Marcos           
N – João Marcos

Hinos
M e N – João 

Marcos
Regência: 
Nathália           

Manhã:
Dia dos Pais

Noite: 
Culto Dominical


