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Filipenses 2:8-11

• ORAÇÃO

• AVISOS

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

• HINO 64 HCC “GLORIOSO ÉS TU, SENHOR”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO

• POSLÚDIO

“E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obe-
diente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou 
soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome; Para 
que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, 
e na terra, e debaixo da terra, E toda a língua confesse que Jesus Cris-
to é o Senhor, para glória de Deus Pai.” 

• PRELÚDIO 

Romanos 11: 33-36

• ORAÇÃO

• AVISOS
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• MENSAGEM  

• MENSAGEM MUSICAL  

• BÊNÇÃO

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• HINO 56 HCC “SAUDAI O NOME DE JESUS”

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• POSLÚDIO

“Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência 
de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os 
seus caminhos!
Porque quem compreendeu a mente do Senhor? ou quem foi seu con-
selheiro?
Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado?
Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele 
eternamente. Amém.”

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.

AS TRÊS PENEIRAS

Conta-se que um dia um amigo foi procurar Sócrates, o célebre filósofo grego, 
desejando contar-lhe uma coisa sobre a vida de um outro amigo comum.
-Quero contar-te algo sobre nosso amigo Andreas que vai deixar-te boquiaberto.
-Espera, interrompeu o folósofo. – passaste o que vai dizer-me pelas três pe-
neiras?
-Três peneiras?! Indagou o interlocutor.
-Primeira peneira: “A coisa que me contarás é verdadeira? ”
-Eu assim creio, pois me foi contada por alguém de confiança, diz o amigo.
-Bem! Alguém te disse?! Vejamos a segunda peneira: “A coisa que pretendes 
contar-me é boa? ”
O outro hesitou, titubeou e respondeu:
-Não exatamente...
Sócrates continuou a sua inquirição:
-Isto começa a me esclarecer. Verifiquemos a terceira peneira, que é a prova 
final: “O que tinhas intenção de contar-me é de utilidade tanto para mim como 
para nosso amigo Andreas, e para ti mesmo? ”
-Não, não é não.
-Então, caro amigo, disse Sócrates, a coisa que prendias contar-me não é cer-
tamente verdadeira, nem boa, nem útil. Assim sendo, não tenho intenção de 
conhece-la e aconselho-te não mais procurar veiculá-la.
A cada dia somos alvos de pessoas com grande desejo de contar-nos coisas a 
respeito dos outros. Devemos procurar fazer o teste das três peneiras gregas:
Primeira: É verdade?
Segunda: É bom?
Terceira: É útil?
Caso negativo, devemos simplesmente evitar que sejamos parte integrante nas 
bisbilhotices e nos mexericos de pessoas àvidas de novidades sobre a vida 
alheia.
A bíblia nos ensina que devemos refrear a nossa língua e não falar mal dos 
outros.

Extraído da Internet

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



Ministérios Ministérios Ministérios

ESCALA SOM
JANEIRO

Datas Operador 1 Operador 2

20/1 - Domingo Luiz Cláudio Schneider

23/1 - Quarta David

27/1 - Domingo Victor Marcos

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL
JANEIRO

20/01 27/01 

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

Sandra Cristina/
Ana Luiza

Alessandra Mafra/ 
Maria Eduarda

Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto
Maternal - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto

Madalena
Rebeca

Rayara Mancini/
Marly Kossmann

Maternal - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto
Culto infantil a noite [4 a 7 anos] Mirian Daniel

Gabriel Amorim
Não haverá culto 
infantil

Culto infantil a noite [8 a 09 anos] Marcia Valerio Não haverá culto 
infantil

Apoio para o culto infantil

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

Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 - Itaparica - Vila Velha - ES27 3349-0828  / ricardo.mca@hotmail.com www.pibitaparica.org.br

PASTORAL 
•	 Reunião dos Ministérios 
Dia 20/01/2013, logo após o culto matutino na sala nº6, teremos uma reunião com todos os 
ministérios da PIBI.

•	 Ceia do Senhor
Convocamos todos os membros da Primeira Igreja Batista em Itaparica para participarem 
da Celebração da Ceia do Senhor no Culto Noturno do dia 27/01/2013. Venha celebrar a 
comunhão, a Alegria e o Senhorio de Cristo Jesus.

•	 Assembléia Regular
dia 27/01/2013, com início às 19h, convocamos todos os membros da Primeira Igreja Batista 
em Itaparica para participarem da Assembléia Regular de nossa Igreja.

•	 Casamento na PIBI
Temos a alegria de convidar a PIB em Itaparica para o casamento de Mayara Vasconcelos 
Pereira e Bruno da Silva Gramlich, no dia 26/01/2013, com início às 19:30h em nossa igreja. 
(Mayara é filha do irmão Amarildo)

•	 Classe Infantil para batismo
Estão abertas as matriculas para a classe de preparação de batismo para as crianças que 
desejam batizar com a autorização dos pais. Procure Jeanes (esposa do Pr. Eliomar).

•	 Ministério Diáconal
Não perca tempo e inscreva-se no Curso para Diáconos em treinamento. Um curso impor-
tante para o seu crescimento espiritual, Diácono. Juntos, aprendemos mais sobre o Reino de 
Deus.

•	 Centro de Estudos Teológicos de Itaparica – CETI
Venha participar de nossos estudos Teológicos, uma oportunidade para aprender mais so-
bre diversos assuntos importantes em teologia. Não abra mão de seu crescimento espiritual. 
Inscreva-se as matrículas estão abertas.

•	 Projeto Lutando Pela Vida
Teremos aulas de judô a partir deste semestre, participe e inscreva-se já. Não perca a opor-
tunidade de entrar neste projeto da PIBI. Aberto para toda a nossa comunidade em Itaparica, 
em Vila Velha. Traga seu vizinho.

•	 Curso para Linguagem de Sinais Brasileiros – LIBRAS
Não perca o privilégio de aprender, assim como de se comunicar através de Linguagem de 
Sinais – LIBRAS. Nossa igreja terá a partir deste semestre o curso disponível, vamos ajudar 
nossos irmãos em Cristo, que têm necessidades especiais a prestar culto a Deus.

EDUCAÇÃO CRISTÃ
•	 Convocação
Sábado dia 02/02/2013, a partir das 8h até às 10:30h, o Ministério de Educação Cristã con-
voca todos os professores e auxiliares das classes de EBD e Culto Infantil para um delicioso 
café da manhã.

•	 Reunião
O ministério infantil convida todos os Professores e Auxiliares para uma reunião de hoje do-
mingo dia 20/01/2013 às 17:30h, para tratar dos seguintes assuntos: Agenda e Planejamento 
do Ministério para o ano de 2013. Contamos com a presença de todos, Kelly e Lillian.

FAMÍLIA 
•	 Grupos de Comunhão
Estaremos em Recesso durante o período de 15/12/12 a 15/02/13, agradecemos a todos pela 
colaboração e participação.

Desejamos a todos os membros da PIB em ITAPARICA 
que desfrutem de momentos de descanso e diversão nes-
te mês bem como para todos os turistas que estejam em 
nossa cidade. Mas, se você não está de férias neste mês, 
então frequente assiduamente os cultos, cumpra sua es-
cala de atividades e venha compartilhar, buscar e rece-
ber as bênçãos de Deus.

FériasLOUVOR E ADORAÇÃO
•	 Gratição
Agradecemos à Banda Arquivo 7, por nos abençoar neste culto de Domingo com louvores 
ao nosso Deus. Atenção!!! No mês de Janeiro os ensaios estão suspensos dos seguintes 
grupos: Coral PIBI, Coral Tom Menor, Quartetos, Vocais e Instrumentais. Retomando todas 
as atividades no mês de fevereiro de 2013.

•	 Escola de Música
Estaremos em Recesso durante o período de 21/12/12 a 04/02/13, agradecemos a participa-
ção cooperação de todos. Inscrições abertas a partir do dia 20/01/2013.

EVANGELISMO E MISSÕES
Paulo descreve nossa missão em 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 responsabilidade de clamar às pessoas para que se “reconciliem 
com Deus”. ORE agradecendo a Deus  o que Ele fez em sua vida e peça a Ele para lhe dar 
coragem e disposição para falar com outros sobre Jesus e o que Ele fez por você. - MN – 
Claude King.

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.

ORAÇÃO
•	 Café com Deus
Estaremos em Recesso durante o período de 01/01/13 a 01/02/13, agradecemos a todos pela 
colaboração e participação.

•	 Motivos de Oração
Natália Marques, Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madale-
na, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Odete, 
Djanira Bruno, Laudicéia, irmã Ely (hospitalizada), Ormir Delpupo, Eunice Procopio, Elias, 
Pr. Elvino. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:
21/01 - Joana dos Anjos Nascimento Goltara
21/01 - Renan Ferreira Intra 
22/01 - Silvio Martins Cruz
23/01 - Marly Kossman

23/01 - Lira da Silva Pinto 
25/01 - Elcy Nogueira de Souza Filho
27/01 - Emília Maria do Nascimento
27/01 - Marleide Lima Ribeiro 

MINISTÉRIOS PIBI 2013
Ministérios Ministros Vice-Ministros

Ação Social Iná Azevedo Henriques Ester Ramos
Oração Marilene Vidigal da Costa 

Santos
Daniel Alves Dos 
Santos

Melhor Idade *** ***
Integração Marilene Vidigal Da Cos-

ta Santos
Daniel Alves Dos 
Santos

Administração Ricardo Dias Nascimento
Comunicação David Santos Fernandes 

Da Silva
Edson Teixeira Ramos

Louvor E Adoração Olívia Rodrigues Pereira 
Baia

Juventude Pr. Eliomar Corrêa de 
Jesus

Rebeca Penedo          
Karliny Armani

Família Pr. Judson Carlos de Sou-
za Pimentel

Rosângela Evangelista 
Pimentel

Evangelismo E 
Missões

Ernest Jean Guardia Ana Aparecida L. S. 
Silva

Educação Cristã Pr. José Dantas Lima Vânia Da Silva Macha-
do Martins

Pastoral Pr. Eliomar Corrêa de 
Jesus

*** Falta Eleição de Cargo.


