Culto da Noite

Culto da Manhã

Piano - Olívia Fraga

• PRELÚDIO
• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

• AVISOS

• AVISOS

• HINO 152 CC “PASTOR DIVINO” (1ª E 4ª ESTROFES)
• LEITURA BÍBLICA

Piano – João Marcos

• PRELÚDIO

Reg. Bruna

(SALMO 96:1-4)

“Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai ao SENHOR toda a terra. Cantai ao
SENHOR, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai
entre as nações a sua glória; entre todos os povos as suas maravilhas. Porque
grande é o SENHOR, e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses.”

uma igreja cheia de vida
organizada em 27 de outubro de 1984

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO

(SALMO 5: 3, 7 e 11) - NVI

“Pela manhã ouvirás a minha voz, ó SENHOR; pela manhã apresentarei a ti a
minha oração, e vigiarei. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade; e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti; exultem eternamente, porquanto tu os defendes;
e em ti se gloriem os que amam o teu nome.”

• HINO 401 HCC “LOGO DE MANHÃ”
• HINO 66 HCC “CANTAREI AO MEU SALVADOR”

Regente Bruna

Reg. Bruna
• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES
• CÂNTICO
• MENSAGEM MUSICAL

Tu És Santo – (Michael W. Smith)

“Momento Novo”/ ”Jubilate” - Coral PIBI
• DÍZIMOS E OFERTAS

Deus de Aliança – (Toque No Altar)

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI
Vim Para Adorar-Te - (Quatro Por Um)
Seguir Com Fé – (Kleber Lucas)
Alegria – (André Valadão)
• DÍZIMOS E OFERTAS
• MOMENTO MUSICAL

Hosana – Mariana Valadão
Família David e Djaldéa

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
REFLEXÃO

• MENSAGEM MUSICAL
• MENSAGEM

Quarteto Shalon
Pr. Eliomar Corrêa

• CÂNTICO

Meu Melhor - Oficial do Mês de Junho

• ORAÇÃO
Pr. Eliomar Corrêa

• BENÇÃO
• POSLÚDIO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• POSLÚDIO

Pastoral
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“Mais bem aventurada coisa é dar do que receber.”
Conta-se que certa vez uma Igreja apresentava sérias dificuldades em várias
áreas do trabalho cristão. Os lideres, preocupados, foram entrevistar um Pastor bem
sucedido nas lides pastorais. Durante a entrevista alguém perguntou: “Pastor, como
podemos avançar mais com a nossa Igreja?” O Pastor, muito sabiamente, respondeu: “É preciso que vocês levem para os cultos e usem três coisas: a Fé, a Esperança e o Amor”
Esta ilustração nos ensina que uma Igreja só se mantém, com a Fé diligente na
Palavra de Deus, na Esperança da volta de Jesus Cristo e no Amor sincero que produz uma adoração em espírito e em verdade. Mordomia tem sido entendida como
vida boa e confortável sem a responsabilidade de prestar contas dos seus atos. Não
é isso que acontece com o pensamento bíblico sobre mordomia. Uma expressão
que melhor define a idéia é a “administração responsável”. Mordomia é administrar
um bem com muita responsabilidade. É assim que a Bíblia nos vê e deseja que sejamos: administradores responsáveis daquilo que Deus colocou em nossas mãos.
Podem ser os bens materiais, a inteligência, as emoções, os talentos. os dons espirituais etc”.
A vida humana é plena de propósitos. Quem vive pensando que é fruto de acaso, se engana. Cremos que somos resultados do ato criador de Deus e por isso
temos não apenas o privilégio, mas também a responsabilidade diante do nosso
Criador. A mordomia Bíblica não fala só de ofertas de bens materiais. O ato da
entrega de dinheiro deve ser procedido da entrega da própria vida ao Senhor.
A entrega de ofertas financeiras sem dedicação de vidas, é um ato sem sentido e, para muitos, um fardo pesado de se carregar. Quem está em paz com
Deus, não tem problemas em relação à dedicação de dízimos e ofertas.
A nossa Igreja se mantém através dos dízimos e ofertas, mas não como forma de
pagamento pelas bênçãos de Deus, mas como um ato de adoração, de culto, de
reconhecimento de Deus com o Senhor de dono de todas as coisas. Entendemos
que o dinheiro é assunto tão espiritual como são todos os outros da Bíblia. Para um
mordomo, tudo pertence a Deus e deve ser consagrado a Ele.
Que todo membro desta igreja cresça na “graça de dar’, de contribuir, no amor,
fé e esperança seremos firmes no propósito de que: “mais bem aventurada coisa é
dar do que receber “.

Piano – João Marcos

Extraído e adaptado por Pr. Eliomar Correa de Jesus

• ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
Piano - Olívia Fraga

Café com Deus

EBD

Escola de Música

Venha participar conosco de segunda
a sexta das 6h às 7h
da manhã de um momento especial de
comunhão com Deus
através da oração.

Estão abertas as matrículas para a Escola Bíblica Dominical
em nossa igreja com
início às 8h30 da manhã. Temos classes
para toda família.

Coloque seus dons
e talentos a serviço
do Senhor Jesus. Matricule-se na Escola
de Música de nossa
igreja. Informações
com Olívia.

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

Ministérios
LOUVOR E ADORAÇÃO
•
Aulas promocionais de violino
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
Curso Livre de Música - PIBI - Venha estudar na escola de música de nossa igreja! Valor mensal para
cada instrumento: R$ 75,00 (sem taxa de matrícula). Horários e instrumentos variados: piano, teclado,
violão, guitarra, violino, bateria, sax, flauta doce, flauta transversa e teoria musical. Para aulas de canto:
R$80,00 Informações: 3349-0828 (horário comercial).

Ministérios

Ministérios

• Queridos professores da CLASSE DOS ADOLESCENTES. Conforme cronograma e agenda
PIBI/MEC 2013, estaremos nos reunindo:
ASSUNTO: Reunião de avaliação e PL para o dia do ADOLESCENTE.
DIA: 03/07/13
HORÁRIO: APÓS O CULTO DE ORAÇÃO.
Obrigado, esperamos por vocês. Ministério Pastoral e MEC.

Rezi/Tânia Lima

***

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

Sandra Cristina/Mariana
Assis/Tânia Lima

***

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

Carmem/Rayara Amorim

Kelly Terrezza/Sarah

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

Carmem/Rayara Amorim

Madalena / Gabriela

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

Sandra Nunes

Laize/ Felipe

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

Sandra Nunes

Laize/ Felipe

Culto infantil a noite [5 a 7 anos]

Mirian Eller

Gabriel

Culto infantil a noite [8 a 11 anos]

Valber

Miriam

•
Nova Diretoria da MCA 2013
Coordenadora – Raquel Fér Ribeiro;Vice Coordenadora – Olinda Maria de Oliveira;Secretária
– Lenice Andrade de Oliveira;Tesoureira – Rosalina Armani; Diretora de Programas e Estudos
– Nohemi Ratis Aires e Ana Aparecida Lemos Santos Silva;Diretora de Atividades – Esther de
Souza Ramos Vida Cristã - Maria Luiza Pereira de Morais.
• Culto de Gratidão na casa da irmã Genilda nesta segunda (01/07) ás 15 h na Av. Santa
Leopoldina 575 Ed Montreal – Itaparica.

•
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 saudável comunhão entre os irmãos do corpo de Cristo. Faça parte desta Família!

•
A MELHOR ESCOLA DO MUNDO: EBD
Queridos, jamais esqueça que aprender a palavra de Deus é importante para o seu crescimento
espiritual. Venha para a EBD e traga sua família.

07/07

•
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.

•
SECRETARIA
Os Irmãos que ainda não atualizaram o seu cadastro, deixarei a lista com os nomes no mural próximo
da cantina.

EDUCAÇÃO CRISTÃ

30/06
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante a EBD e o culto

FAMÍLIA

• Pr Eliomar agradece a Deus e aos irmãos pelas orações quando ele estava na Conferência em
São Silvano – Colatina.

JUNHO/JULHO

Mulheres Cristãs em Ação

PASTORAL

• Hoje teremos a Assembleia da PIBI após o culto da manhã.

ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL

Agradecemos á todos que participaram e cooperaram para que a programação do
Workshop de Evangelismo fosse realizado. Que Deus os abençoe.

•
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!

*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
JUNHO/JULHO
Data

COORD. GERAL

TRANSMISSÃO

EDIÇÃO

CÂMERA 1

CÂMERA 2

30/06

Sandro Griffo

Carlos Bruno

Gabriel

Davi Amorin

Adilson

07/07

***

***

***

***

AÇÃO SOCIAL

***

ESCALA – MÚSICA
JUNHO

•
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.

• Queridos coordenadores e professores do Ministério Infantil, conforme agenda e cronograma
MEC PIBI 2013, os Ministério Pastoral e Ministério de Educ. Cristã convoca toda a coordenação e
professores do Ministério Infantil EBD e Culto Infantil para uma reunião:
DIA: 07/07/13 Domingo
HORÁRIO: 17h30min.
ASSUNTO: Avaliação e Planejamento das atividades para o próximo semestre.
SALA: Heroínas da Fé.

ORAÇÃO

• Queridos Professores EBD e Culto Infantil:
As inscrições gratuitas já estão abertas para a II capacitação dos Professores do Ministério Infantil
DIA: 03/08/13 Sábado
HORÁRIO: 9h30min à 11horas.
LOCAL: Sala Geração Eleita.
Período para inscrições: 30/06/13 à 28/07/13 com as coordenadoras: Kelly Terezza e Lilian Costa.

•
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
30/06 - Laudicéa Lima Soares ;Vinícius Dias Santos. 02/07 - Katieli Nascimento de Oliveira. 03/07 –
Carlos Aguiar Filho. 06/07 - João Victor Kunzendorff da Rocha.

•
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, Célia Juliana, Karina, Osvaldo (Filho
da Irmã Esther).

Data

Instrumentais

Vocais

30/06
(Domingo)

Guitarra – Willian
Baixo – Renato
Teclado – Josué
Violão – Edson
Bateria – Wellington
Percussão - Rayner

Dirigente Luiz
Fonseca
João
Laila
Gisele

***

***

***

Mensagem
Musical, Teatral
ou Coreografia

Prelúdio,
Poslúdio e
Regência

Ênfase

Prel. e Posl.
M – João Marcos

M – Quarteto Shalon N – Coreografia
N – Coral PIBI
Livre Soul
Hinos
Coreografia Livre
M – João Marcos
Soul

Culto Dominical

N - Olívia Fraga
Regência: Bruna

***

***

***

ESCALA – RECEPÇÃO

JUNHO/JULHO

Missões e Evangelismo

Data

Quarta

Manhã

Noite

Estacionamento

• “Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
Vós sois Meus amigos, se fazeis o que Eu vos mando”. (Jo. 15: 13-14) Infelizmente damos um lugar
muito mais elevado aos privilégios do que aos deveres. É triste pensar que não consideramos a
obediência completa como uma condição para o verdadeiro discipulado. (Andrew Murray)

30/06

***

Alice Bravim

Marta/Ricardo
Brito

Weverton Almeida

27 3349-0828 / pibitaparica@pibitaparica.org.br

03/07

***

***

***

***

Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 - Itaparica - Vila Velha - ES - CEP 29102-035

Datas

ESCALA SOM
JUNHO/JULHO
Operador 1 - Manhã

Operador 2 - Noite

Domingo (30/06)

Luiz Cláudio

Saulo

Domingo (07/07)

Paulo César

Marcos

www.pibitaparica.org.br

