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• AVISOS
• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO
• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO

Miquéias 5:2-5

“E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá
o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde
os dias da eternidade. Portanto os entregará até ao tempo em que a que está de
parto tiver dado à luz; então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel.
E ele permanecerá, e apascentará ao povo na força do SENHOR, na excelência do
nome do SENHOR seu Deus; e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz;”

Isaías 9:6-7

“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado
está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso,
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do
aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de
Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça,
desde agora e para sempre;”
• HINO 94 HCC “FALAI PELAS MONTANHAS”

• HINO 90 HCC “OH, VINDE, FIÉIS!”
• BOAS VINDAS AOS VISITANTES
• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES
• MINISTÉRIO DE LOUVOR
(Brilho Celeste - Hino 446 HCC), Senhor Te Quero,
Adorador por Excelência

• MINISTÉRIO DE LOUVOR
(Reina Hoje, Digno de Glória, Abra os meus Olhos, Poder do teu Amor)
• DÍZIMOS E OFERTAS

Olivia

• DÍZIMOS E OFERTAS
Adorador por Excelência
• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MOMENTO MUSICAL

Rosangela

• MENSAGEM

• MENSAGEM

Pr. Eliomar Côrrea

• ORAÇÃO

• BÊNÇÃO

• POSLÚDIO

Uma igreja cheia de vida

• POSLÚDIO

Olivia

Pr. Eliomar Côrrea

João Marcos

Pastoral

COMO SOBREVIVER ÀS
COMPRAS DE NATAL
Você está à beira do abismo do consumo e do endividamento das festas de fim
de ano! Quantos se deixam envolver pelo gasta-gasta do Natal e amargam as contas durante os primeiros meses do ano novo!
Você pode aplicar princípios da Bíblia para viver um período de festas abençoado e livre da “ressaca financeira”.
• Gaste menos do que você recebe. Usando 13º de férias, talvez você possa
colocar alguma coisa na poupança. Não devemos gastar só porque recebemos
dinheiro extra.
• Dê presentes que não podem ser comprados. Os presentes mais preciosos
não podem ser comprados com dinheiro, como, por exemplo, amor, compromissos de fidelidade, apoio, amizade. Escreva um cartão, uma carta e diga pessoalmente qual é o seu presente.
• Faça uma lista de presentes. Antes de sair, faça uma lista de nomes, presentes
e preços. Calcule o custo total. Este custo cabe dentro do seu orçamento? Decida quanto você pode ou deve gastar por presente neste Natal. Somente depois
disso, você pode sair às compras!
• Não compre nada porque está barato. Evite cair na tentação de comprar algo
que não está na lista apenas para aproveitar o preço. O nosso Pai Celeste no
futuro vai suprir outras oportunidades para você comprar o necessário.
• Não dê cheque pré-datado! Cuidado com o cartão de crédito! Lembre-se de
que os meses de janeiro e fevereiro contêm muitas despesas extras, devido às
férias escolares, matrículas, livros, etc. não empurre para lá os gastos do fim do
ano!
• Você percebe a diferença entre “eu preciso!” e “eu quero!”? Analise com cuidado os seus desejos. Você não será menos feliz por não satisfazer todos os
seus desejos. Este pode inclusive ser um bom momento para desenvolver um
aspecto importante da vida: autocontrole.
• Organize sua vida financeira. O décimo terceiro, bonificações, etc. servem
também para saldar dívidas que porventura existam. Organize o seu orçamento
familiar.
• Ajude pessoas. Use recursos dados por Deus com responsabilidade e sabedoria. Procure ajudar pelo menos uma família neste Natal.
Espero em Deus que celebrar o Natal com fidelidade, valores adequados e disposição de ver Deus agindo permitam a você experimentar o verdadeiro sentido do
Natal, que é celebrar o presente de Deus – Cristo Jesus.
História Extraída

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
• Retiro de Casais
Desde o dia 30/11 o Pr. Eliomar Corrêa de Jesus e esposa estão participando do Retiro de
Casais na Pousada Eco da Floresta em Pedra Azul - Domingos Martins - ES com a Igreja Batista em Muniz Freire. O término será após o almoço. Nossas orações em favor das bençãos
de Deus para as famílias participantes.

• Oferta de Gratidão

“Grandes coisas o Senhor fez por nós...”(Salmos 126:3).
Estamos chegando ao fim de mais um ano e na certeza de que Deus nos abençoou neste
ano de 2012. Durante os cultos do mês de dezembro, dedicaremos a Ele a nossa gratidão,
nossos louvores e a nossas Ofertas de Gratidão. Reconhecemos que Deus é bondoso e misericordioso. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por
necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.”(II Corntios 9:7)

• Construção

Pulpito
Circulação/Portão
Circulação/Portão

ESCALA DO CORPO DIACONAL
DEZEMBRO
02/12 DOMINGO
Márcia e Carlos Aguiar
José Ricardo e Davi Campos
05/12 QUARTA-FEIRA
Daniel
09/12 DOMINGO
Ailton Ramos e Antonio Pires
Rafael Amorim e Dalva
12/12 QUARTA-FEIRA
Antonio Pires

Pulpito
Circulação/Portão

Estamos realizando melhorias na Cantina da Igreja e construindo os banheiros masculino
e feminino específicos para as crianças de nossa Igreja e visitantes. Em breve estaremos
inaugurando as novas instalações.

Circulação/Portão

Próximo domingo dia 09/11(segundo domingo do mês de dezembro) as Igrejas Batistas da
Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista do Estado do Espirito Santo e da Associação das Igrejas Batistas do Município de Vila Velha comemoram o dia da Bíblia. Louvado
seja o nosso Deus por sua Palavra Viva em nós!!!

ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL
NOVEMBRO
DIA 02/12
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante a EBD e
Dulce
o culto
Berçário - Noite [19 às 21:00h]
Dulce e
durante o culto
Sandra C.
Maternal - Manhã [09:30 às 11:00h]
Cleonice e
durante o culto
Danúbia

• Dia da Bìblia

•Ecos da Assembléia
Foram solicitadas cartas de transferência de : vânia da Silva Machado Martins e Tania de
Souza correia.

•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).

•Encerramento MCA
Reunião MCA, entrega de cesta, casamento irmã Digmar (03/12/12).
Assembleia de eleição nova diretoria MCA – 2013(10/12/12).
Festa de aniversariantes MCA, segundo semestre (17/12/12).
Amigas para sempre? “em todo o tempo ama o amigo”(PV.17:17ª).
Será distribuído cartões com nomes das irmãs, cada irmã tira um cartão e terá o compromisso de manter contato com a amiga durante todo o ano de 2013. Como? Telefonando, orando,
visitando, lembrando seu aniversário, etc. Se esta amizade for cultivada ela será sua amiga
para sempre.

Louvor

Diácono

Maternal - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto
Culto infantil a noite [4 a 7 anos]
Culto infantil a noite [8 a 09 anos]

Adilene e
Déborah
***Luiz
Valéria

Apoio para o culto infantil

Kelly

Nossa gratidão pelo apoio da igreja na compra do piano de calda alcançamos o alvo previsto mais ainda há como participar.
ESCALA - DOMINGO
NOVEMBRO
Datas
Instrumentais
Vocais
Inspiração
Musical
Guitarra – Rafael A.
Dirigente:
N – Rosangela
Baixo – Karlus Vitor
Gisele
02-12
Teclado – Josué
Raissa
DominBateria – Yuri
Osmira
go
Piano – João Marcos Pedro
Luiz Fonseca
Guitarra – Willian
09-12 Baixo – Karlus Vitor
Domin- Teclado – Pedro
go
Bateria – Daniel F.
Piano – Olivia

DIA 09/12
Olinda
Madalena e
Sarah
Madalena e
Rayara
Olinda e
Rayara
***Rosy
Bruna G. e
Danúzio
Luiz

Datas
05-12

12-12

Dirigente:
Nathália
Alana
Laila
João Marcos

Poslúdio, Prelúdio e Regência
M – João Marcos
N – Olivia e
Josué
Regência: Bruna

M – Luis F.

M – Djaldéa e
Olívia

N – Coreografia
Infantil

Regência: Olívia

ESCALA - QUARTA-FEIRA
NOVEMBRO
Instrumentais
Vocal
Violão – Laís
Heidie, Mariana e
Teclado – Olívia
Vinícius
Bateria – David
Dirigente: Olívia
Regência: Bruna
Violão – Ricardo
Olívia e Osmira
Teclado – Olívia
Dirigente: Luiz F.
Bateria – Wellington
Regência: Osmira
Baixo – Karlus Vitor

Mensagem Musical
Balbino

Adelina

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

•Campanha de Missões

Agradecemos a todos que participaram da Campanha de Missões com as orações, divulgação e a oferta missionária. Enviaremos o valor de R$ 3.546,25 para nossa Convenção.

•Momento Missionário
Próximo domingo dia 09/11 estaremos recebendo a familia do Pr. Fábio Torres, que fará
divulgação missionária

AGRADECIMENTO MINISTÉRIO INFANTIL

O Ministério Infantil através da sua liderança agradece o apoio recebido por parte
dos facilitadores(as) e deseja a todos um 2013 repleto de vitórias e que vocês não
desistam diante dos obstáculos, Muito obrigado.

•Motivos de Oração
Natália Marques, Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Odete,
Djanira Bruno, Laudicéia, irmã Ely,Ormir Delpupo, Eunice Procopio, Elias.

•Aniversariantes da Semana
26/11 - Andressa Martins Cavalcante
26/11 - Ediano Pinheiro Carvalho
27/11 - Marcos Pereira da Costa
30/11 - Kelly Christina Terrezza
30/11 - Márcia Valéria M. Cerqueira
30/11 - Maria Raimunda P. Oliveira
01/12 - Reginaldo dos Santos Paula

02/12 - Sarah Henriques Amorim
02/12 - Valentina Machado
03/12 - Guiomar R. Bonfim (Cecília)
03/12 - Iana Márilen de Abreu Mendonça
08/12 - Milan Ferreira

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

Recital de Natal
No próximo fim de semana, nos dias 30/11 (sexta) e 01/12 (sábado), estaremos realizando o recital da Escola de Música MUSICARTE - PIBI, no horário das 19:30h. Não perca a oportunidade,
venham prestigiar nossos alunos!
Para os que fizeram o treinamento não faltar.

www.pibitaparica.org.br

27 3349-0828 / adm_pibi@hotmail.com

