Ministério de Louvor

• PRELÚDIO

Quebrantado –Vineyard e Juninho Afram

Piano – Olívia

• PRELÚDIO
• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

• AVISOS

• AVISOS

(1Pe 2.5; Ef 4.7, 11-13)

• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO

(Sl 27.8; Dt 4.29; Sl 51.11, 10)

“Quando disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração te disse a ti: O teu rosto,
Senhor, buscarei. Mas (...) buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o
buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Não me lances fora da tua
presença (...) Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito
estável.”

• HINO 361 HCC “MEU SENHOR, SOU TEU”
Regente Nathália

• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO

Dirigente: Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para
serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por
Jesus Cristo.
Congregação: A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo.
Dirigente: E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como
evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos
santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo;
Congregação: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho
de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo.

• HINO 560 HCC “OLHADO PARA CRISTO”
Regente Nathália

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES
(SALMO 108.1)

“Preparado está o meu coração, ó Deus; cantarei e darei louvores até com a minha
glória.”

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI
Canção do Apocalipse - Diante do Trono
Ele é Contigo - Thalles Roberto
Tu És Bom - Adoração Adoradores
Há Momentos - Kadoshi

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES
• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI
Te Amo - Unção de Deus
Eu Te Bendirei - Paulo Baruk
Rocha Fiel - Nova Jerusalém
• DÍZIMOS E OFERTAS
Piano Olívia
• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Piano - Olívia

• DÍZIMOS E OFERTAS

• MENSAGEM

Pr. Eliomar Correa

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
• MENSAGEM MUSICAL

Vocal Harmonia

• HOMENAGEM AOS PAIS
• ORAÇÃO

• MENSAGEM
Pr. Eliomar Correa

Pastoral
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• POSLÚDIO

Coral Infantil “Tom Menor”

PARABÉNS AOS PAIS
O dia dos pais no Brasil é comemorado no segundo domingo de agosto. Isso faz
com que haja uma variação na mesma, caindo em dias diferentes.
A história mais conhecida em comemoração ao dia dos pais é a de William
Jackson Smart, um ex-combatente da guerra civil que perdeu sua esposa quando
os seis filhos eram ainda bem pequenos, criando-os sozinho. Sua filha Sonora Smart
resolveu homenageá-lo, no ano de 1909, em razão da admiração que sentia, por
este ter dedicado sua vida aos filhos e ter conseguido criá-los muito bem. A data
escolhida foi a de nascimento de Willian, dezenove de junho.
Aos poucos a data passou a ser difundida a outras famílias da cidade onde moravam, no estado de Washington, sendo espalhada por todo país, até que o presidente Richard Nixon tornou-a oficial.
Porém, o primeiro registro de homenagem a um pai surgiu na antiga Babilônia,
há mais de quatro mil anos, onde um jovem modelou e esculpiu um cartão para seu
pai, desejando sorte, saúde e muitos anos de vida.
Nos Estados Unidos a data ficou estabelecida para ser comemorada no terceiro
domingo de junho, assim como África do Sul, México, Canadá, França, Turquia,
Venezuela, dentre outros. Na Austrália e Nova Zelândia a comemoração acontece
no primeiro domingo de setembro; na Rússia, no dia vinte e três de fevereiro; na
Tailândia, no dia cinco de dezembro; e na Itália, no dia 19 de março.
A data passou a ser comemorada no Brasil a partir de 1953. Várias entidades
da imprensa se juntaram a fim de promover um concurso onde homenageariam
três tipos de pais: o pai com maior número de filhos, o pai mais jovem e o pai mais
velho. Os vencedores foram um pai com trinta e um filhos, um pai de 16 anos e um
pai com 98 anos.
Ao se tornar pai, o homem passa a ter responsabilidades com seus filhos, devendo sustentá-los de forma digna, dar-lhes atenção, amor, carinho e proteção.
Pai biológico, pai de coração, pai meu, pai seu, pai nosso o importante é sabermos e reconhecermos que o Deus do céu nos deu um pai na terra e somos gratos
por poder honrá-los e homenageá-los neste dia.
Parabéns a todos os pais da PIB Itaparica e visitantes. Deus abençoe a todos!!!
Extraído e adaptado pelo Pr. Eliomar Corrêa de Jesus

Piano – Olívia

• MINISTÉRIO DE LOUVOR
PIB Itaparica
• BENÇÃO
• POSLÚDIO
PIB Itaparica

Ministério de Louvor

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

Ministérios

Ministérios

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.
•
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 Termo 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.

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.
•
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Reunião de Oração Pró Semana em Foco, nesta segunda (12/08) às 15h e contamos com a presença
de todas.
•
SEMANA EM FOCO DA MCA
Com o tema: “Valorizemos a Nova Geração”, será nos dias 19 a 24/08, uma semana de atividades e
contamos com a presença de todas as irmãs.

MISSÕES E EVANGELISMO

“Todo o evangelho para todo o mundo, todo o evangelho para todos os povos.” Ou seja, não apenas
segmentos do evangelho para todo o mundo, mas todo o evangelho, todo o conselho de Deus para o
mundo todo. Não são palavras direcionadas aos círculos eclesiásticos já estabelecidos, as igrejas que
se fecham em si mesmas e ficam estudando, estudando e estudando o conselho de Deus sem ir além
das próprias paredes.” (Valdir Steuernagel)

•
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!

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

Caros Irmãos, teremos um treinamento avançado da TV no dia 17/08 (sábado) às 08h30. Este é um
treinamento avançado diferente do que foi ministrado anteriormente, sendo importante a presença de
todos. Deverá ter uma duração máxima de 3 horas. Conto com a presença de todos.

AGOSTO

•
AGRADECIMENTO
O Ministério da Cantina agradece aos irmãos que têm colaborado para funcionamento da cantina aos
domingos e convida a todos os que quiserem participar deste ministério a procurar por Bruno ou Miriam
Eller.
•
HOJE
Hoje à noite, não deixe de comparecer à cantina para saborear salgados diversos e um delicioso cachorro-quente. Para as crianças, aquela saborosa Pipoca!

S/ Márcia Vieira

Dulci/ Rezi

Danyelli/ Márcia Vieira/
Sirlene

Dulci/Rezi/ Tânia Lima

Nídia/ David

Alessandra Hime/ Diego

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante a EBD e o culto
Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto

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

Regiane/ Paulo Cesar

Viviane/ Bianca

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

Mayara

Sandra Nunes

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

Mayara

Sandra Nunes

Culto infantil a noite [5 a 7 anos]

Marly Kosmann

Márcia

Culto infantil a noite [8 a 11 anos]

Patrícia

Valéria

•
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.

ESCALA TV PIBI WEB
AGOSTO
Data

COORD. GERAL

TRANSMISSÃO

EDIÇÃO

CÂMERA 1

CÂMERA 2

11/08

Sandro Griffo

Felipe Breia

Adilson

Marcos Martins

Nety

18/08

Luciano

Carlos Bruno

Luiz Claudio

Luiz Felipe

Mirian

ESCALA – MÚSICA
AGOSTO

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
11/08 - Gilda Suzart S. Chacon Fernandes; Kênia Bitarães Maciel. 13/08 - Patricia Italo de Lucia Santos.
14/08 - Hércules de Freitas Amorim; Izabel Cristina Miranda de Jesus; Jeanes Barbosa de Jesus; Lidiane
Zumach Lemos Pereira. 15/08 - Fabíola Oaske kriger. 15/08 - Ana Lúcia Fernandes Binow.16/08Alexsandro Renato Garcia; Edson Teixeira Ramos; Saulo Silveira Soares.

Data

Instrumentais

11/08

Guitarra – Willian
Baixo – Karl us Vitor
Teclado – Pedro
Piano – Josué
Violão – Luiz Thiago
Bateria – Daniel
Fernandes

ESCALA DE RECEPÇÃO
DOMINGO
Data

MANHÃ

NOITE

ESTACIONAMENTO

11/08

Márcia Cerqueira

Sandra Cristina/Wevertom
Almeida

Ricardo Brito

18/08

Edilane Santos

Sirlene /Natália Marques

Amarildo Pereira

QUARTA-FEIRA

18/08

Manhã:
Guitarra – Willian
Baixo – Karlus Vitor
Teclado – Pedro
Violão – Laís
Bateria – Vinicius
Ramos
Percussão - Rayner
Noite:
Guitarra – Willian
Baixo – Raphael Intra
Teclado - Pedro
Violão – Luiz Thiago
Bateria – Harley
Percussão - Rayner

Danúzio Lima

FAMÍLIA
Datas

•
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!

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

18/08

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

AÇÃO SOCIAL

14/08

11/08

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

CANTINA

MINISTÉRIO DA TERCEIRA IDADE

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

ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL

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

Vocais

Mensagem
Musical, Teatral
ou Coreografia

Prelúdio,
Poslúdio e
Regência

Ênfase

M – Coral Infantil
N – Vocal Harmoni

Prel. e Posl.
M – João Marcos
N – João Marcos
Hinos
M e N – João
Marcos
Regência:
Nathália

Manhã:
Dia dos Pais
Noite:
Culto Dominical

Nathália
(Dirigente)
João Marcos
Raissa
Alana
Laís

Nathália
(Dirigente)
João Marcos
Heidie
Alana
Laila

M – Quarteto
N – Coral PIBI

Prel. e Posl.
M – Grupo de
Flauta Infantil
N – Olivia Fraga
Hinos
M – Olivia Fraga
N – Olivia Fraga
Regência: Bruna

ESCALA SOM
AGOSTO
Operador

Culto Dominical

Auxiliar

Domingo (11/08)

Paulo Cesar

Marco

Domingo (18/08)

Edson

Luiz Fonseca

www.pibitaparica.org.br

