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• PRELÚDIO Cântico - Tua Presença (Paulo Baruk)

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

“Maior Que Reinos” (Coral Pibi)       • PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS • AVISOS

• BENÇÃO

Deus Está Aqui  
Teu Amor Não Falha (Nívea Soares)   
Glória! Glória Aleluia! (112 Cc)     
Eu Escolho Deus (Talles)

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

Conhecer Deus (Hino Oficial Da EBD)
Rio de Vida (Kléber Lucas) 
Hosana (Hilsongs)

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

Tema: “Proclamando Cristo Através Da EBD”
Versículo Bíblico: ... Entendes Tu O Que Lês? (Atos 8:30)

• MÊS DA EBD – PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Daniel Ramos e Olívia• DÍZIMOS E OFERTAS

Daniel Ramos e Olívia• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES
• BOAS VINDAS AO VISITANTES

• HINO 465 HCC “CRER E OBSERVAR” (1ª E 2 ª ESTROFES)

• 338 HCC “NOSSA FÉ JESUS CONTEMPLARÁ” (1ª e 2ª ESTROFES)

• 344 HCC “FIRME NAS PROMESSAS” (3ª ESTROFE)

• HINO 465 HCC “CRER E OBSERVAR” (3ª E 4ª ESTROFES)

Teu Amor Não Falha” - Ministério de Louvor• POSLÚDIO

Instrumental - Piano• POSLÚDIO

Dirigente: Bem-aventurado o homem que põe no SENHOR a sua confiança, e que 
não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira.

Congregação: Muitas são, SENHOR meu Deus, as maravilhas que tens operado 
para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti; se eu os 

quisera anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar. 
Salmos 40:4-5

Dirigente: Eu te louvarei, de todo o meu coração; na presença dos deuses a ti 
cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome 

pela tua benignidade, e pela tua verdade; pois engrandeceste a tua palavra 
acima de todo o teu nome.

Congregação: No dia em que eu clamei, me escutaste; e alentaste com força a 
minha alma.

DIRIGENTE: Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim 
também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou 

para meu Pai. 

CONGREGAÇÃO: E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o 
Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 

Se me amais, guardai os meus mandamentos. 

DIRIGENTE: Com todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos 
teus mandamentos.

Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 

TODOS: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. 

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.

A EBD visa ao despertamento para o serviço cristão.

A Escola Dominical, ao contrário do que muita gente pensa, é uma institui-
ção dinâmica, onde o crente é incentivado a fazer missões.

Através da Escola Dominical podemos fazer um amplo trabalho de mis-
sões, para isto, basta obedecermos a ordem expressa do Senhor Jesus (Mt 
28.19,20). Ele mesmo nos deu exemplo e foi o primeiro a acreditar na idéia de 
um ensino universal que abarcasse todas as nações. Não seria exagero afir-
mar que o segredo do crescimento exponencial experimentado pela Igreja 
primitiva, se deu pelo fato dos primeiros crentes serem não só amantes, mas 
estudiosos e professores da Palavra de Deus (At 5.42), vemos claramente isso 
em textos como o de Atos 6.7: “E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém 
se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande partes dos sacerdo-
tes obedecia a fé” Observamos nesse texto sagrado que “crescia a Palavra 
de Deus”, ou seja, a cada dia Ela tinha mais prioridade na didática vivencial 
dos apóstolos. Outro fator importante que destacamos, é que diferentemente 
do “valor” que atualmente atribuímos ao ensino, os cristãos primitivos sabiam 
que o ministério do ensino, não é um ministério da mediocridade e nem da 
simples adição, mas de transformação e multiplicação (cf. At 12.24 e 19.20).

Isso significa que se a Escola Dominical tiver primazia para trabalhar a Pa-
lavra de Deus com os alunos, com certeza a conscientização acerca da obra 
missionária se dará naturalmente, e como em qualquer outra escola que for-
ma pessoas, não será diferente, pois esse é o grande objetivo do ensino.

O apóstolo Paulo sabia que o ensino é um ministério da multiplicação, tanto 
que ao enviar sua segunda carta a Timóteo, uma de suas recomendações foi 
que, o conhecimento que o jovem pastor havia adquirido do apóstolo, fosse 
então ensinado a outros, que por sua vez deveriam ser fiéis, ou seja, não re-
tentores, para também ensinar a outros, e assim sucessivamente num intermi-
nável “efeito dominó” (2 Tm 2.2).

Querido irmão (a) você quer ser despertado para o serviço cristão? Venha 
estudar a palavra de Deus. A EBD TE ESPERA!

Ministério de Educação Cristã - PIBI

(SALMOS 40:3,4; 138:1-3)• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA 
(JOÃO 14:12-15; SALMOS 119:10-
11; SALMOS 119:105)

• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA 

Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM

Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM

“Descansando no Poder de Deus”
“Como Não Entoar Teu Louvor”
Coral Pibi

• MOMENTO MUSICAL

 Vocal Harmonia• MENSAGEM MUSICAL

uma igreja cheia de vida

organizada em 27 de outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da noite



•	 REtiRo DA JuvEntuDE
O Retiro da Juventude acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de maio, na Fazenda Liberdade Chury 
em Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. O valor da inscrição é de R$ 120,00 podendo ser pago em 
3 parcelas  de R$ 40,00 

MulhEREs CRistãs EM Ação

•	 EnContRo MCA
Irmãs, o encontro da MCA nessa segunda-feira (22/04) será na casa da irmã Zulmira em Jd 
da Penha. A saída será na Igreja às 14h.

•	 MCA ARtEsAnAto
Se você tem alguma habilidade em trabalhos manuais ou deseja aprender, venha participar 
conosco! Todas ás terças-feiras às 14h na Igreja.

FAMÍliA 

•	 PAssEio DiA 01/05/2013 
Será no Sítio Tia Bila
Valores por pessoa:
Adultos: R$ 17,00
Crianças de 5 a 12 anos: R$ 12,00
Crianças até 5 anos: isentas
Venha participar com a Igreja deste momento de comunhão!!!

•	 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.
À princípio teremos só  40 Vagas.
Já temos 23 Casais inscritos, inscrições com Pr Judson.

  
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
19/04 - David Carlos de Jesus ; 21/04 - Letícia Carvalho Ribeiro, Luis David da Silva; Osmi-
ra Maria de Souza Ramos; 23/04 - Danyelli Almeida Marques Santos; 24/04 - Alice Bravim 
Ferreira; 25/04 -  Danusio Lima Vieira; 26/04 - Tiago Gonçalves do Santos; 27/04 - Katleen 
Cristina Machado Brito.

Ministérios Ministérios Ministérios

EsCAlA soM
ABRIL

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Domingo (21/04) David Schneider

Domingo (28/04) Victor Luiz Fonseca

EsCAlA MultiMÍDiA
ABRIL

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Domingo (21/04)    Felipe Sarah

Domingo (28/04) Melina Gabriel

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

ABRIL

21/04 28/04

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante  a EBD e o culto Neile/Sarah Rosalina/Edilane

Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto Neile/Sarah Rosalina/Edilane

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Nidia/Davi Kátia/Bianca

Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Kelly/Marly Kossman Kátia/Bianca

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

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

Culto infantil a noite [5 a 7 anos] Márcia/Marcos Valéria

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

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

EsCAlA – RECEPção

ABRIL

Data Quarta Manhã Noite Estacionamento

24/04 Wolfgang ***  *** ***

28/04 *** Márcia 
Cerqueira

Madalena e
Amarildo Wevertom

PAstoRAl 
• A Assembleia regular  acontecerá  hoje (21/04) no culto da  manhã.
• Reunião com os ministérios e diretoria será na quarta (24/04) após o culto.
• O Pastor Eliomar, diretoria e os ministérios da Primeira Igreja Batista de Itaparica convida 
vocês , amados irmãos que foram batizados, transferidos, aclamados e reconciliados  no 
período de janeiro de 2012 à 31 de Março de 2013, a participar de uma reunião no dia 27 de 
Abril (sábado) das 8:00 às 10:30h . Favor confirmar a presença!
Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da Igreja.

louvoR E ADoRAção

•	 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)

•	 CoRAis – (Coral PiBi e Coral infatil tom Menor)
Queridos irmãos, Já retornamos nossas atividades de ensaio. Já estamos nos preparando
para o nosso musical de páscoa. Se você irmão, membro da PIBI, deseja ingrejar neste mi-
nistério favor procurar o ministério de música (M.M. Olívia Rodrigues), para que  possa ser 
feitas sua inscrição e entrevista. 
Horários dos ensaios:
CORAL MISTO PIBI – Quintas às 19:30h e Domingo às 11h
CORAL INFANTIL TOM MENOR – Quintas às 18:30h
 
•	 CoREoGRAFiA inFAntil 
Para crianças de 5 à 11 anos. Se você deseja ingressar seu filho,
procure a líder do grupo: Rebeca Penedo. 

•	 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.

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

EDuCAção CRistã

•	 ABRil: Mês DA EBD
TEMA: Proclamando Cristo através da EBD
VERSÍCULO BÍBLICO: Entendes tu o que lês? Atos 8:30
HINO OFICIAL: Conhecer Deus
ALVO PARA 2013: 240 alunos

•	 ii REunião DE PlAnEJAMEnto CoM A CooRDEnAção Do MinistéRio 
inFAntil

Reunião Hoje
Horário: 17:30 h
Local: Classe Heroínas da Fé.

MinistéRio DE MissõEs E EvAnGElisMo

•	 tREinAMEnto soBRE EvAnGElisMo E DisCiPulADo
As pessoas que não puderam participar do último treinamento, e ainda desejam, favor pro-
curar Ernest e Ana. Eles poderão marcar de acordo com a possibilidade de cada um. Se 
necessário, poderão dar treinamentos individuais.
2 Co. 5:17-20: “nós somos embaixadores de Cristo”. Nós fomos transformados, e agora nos 
foi dado o ministério e a mensagem da reconciliação. Nós temos o privilégio e a responsabi-
lidade de clamar às pessoas para que se “reconciliem com Deus”.
Telefone: 3181-0330 | E-mail: ejguardia@hotmail.com

EsCAlA – MÚsiCA

MARÇO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

21/04
(Domingo)

Guitarra – Willian
Baixo – Karlus Vitor

Teclado – Pedro
Bateria – Daniel F.

Nathália 
(Dirigente)

João
Laila
Alana

M – Vocal Harmonia

N – Coral PIBI

Prel. e Posl. : 
M – Daniel 
Ramos N – 

Luiz Fonseca  
Hinos: 

 M – Daniel 
Ramos

 N – Daniel 
Ramos

Regência: 
Nathália

Culto Dominical

28/04 
(Quarta)

Guitarra – Rafael A.
Baixo – Pereira
Teclado – Josué
Violão – Edson
Bateria – Silvio

Gisele 
(Dirigente)

João Marcos
Olívia 
Jane

M – Quarteto Átrios
N – Olivia e 

Hércules
Coreografia: 
Livre SOUL

Prel. e Posl. : 
M – Olivia 

(Flauta) 
N – Edilson 
Hinos: M – 

Djaldea
N – Djaldea
Regência: 

Osmira          

Ceia do  Senhor


