Culto da Noite

Culto da Manhã

Piano – Liége

• PRELÚDIO

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

uma igreja cheia de vida

• AVISOS

• AVISOS
• HINO 295 HCC “PARA O CÉU POR JESUS IREI”
• LEITURA BÍBLICA

Reg. Olívia

(ROMANOS 10.9-10)

“Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo; pois é com o coração que
se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.”

• HINO 202 HCC “ELE É MEU E TEU SENHOR”
• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES
• MOMENTO MUSICAL

“Casa de Oração” - Quarteto Feminino

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI
Cantarei Teu Amor – David Quilan
Nosso General – Ademar De Campos
Eu Te Louvarei – Ronaldo Bezerra
Poder Do Teu Amor – Aline Barros
• DÍZIMOS E OFERTAS

Piano – Liége

• MENSAGEM

Pr. Francisco Veloso

• BENÇÃO

organizada em 27 de outubro de 1984

• HINO 177 HCC “NOME QUE INSPIRA O MEU LOUVOR”

DIRIGENTE: O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. Deitar-me faz em pastos
verdejantes; guia-me mansamente a águas tranquilas.
CONGREGAÇÃO: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom
pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
DIRIGENTE: Refrigera a minha alma; guia-me nas veredas da justiça por amor do seu
nome. O que é mercenário, e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo,
deixa as ovelhas e foge; e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque
é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor; conheço as minhas
ovelhas, e elas me conhecem.
CONGREGAÇÃO: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante
mim na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda.
DIRIGENTE: Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco; a essas também
me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz; e haverá um rebanho e um pastor.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e
habitarei na casa do Senhor por longos dias.

• HINO 183 HCC “CADA MOMENTO”

Reg. Olívia

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES
• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

• DÍZIMOS E OFERTAS

Piano – Liége

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
Piano – Liége

Reg. Olívia

• MENSAGEM MUSICAL
• MENSAGEM

Pr. Eliomar Corrêa

• ORAÇÃO
• POSLÚDIO

Edilson

Piano – Liége

Pastoral
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• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO
(Sl 23.1,2; Jo 10.10, 11; Sl 23.3; Jo 10.12-14; Sl 23.4, 5; Jo 10.16; Sl 23.6.)

É Bom Louvar – Compasso Livre
Adoração Sem Limites – Aline Barros
Grandes Coisas - Fernandinho

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• POSLÚDIO

Piano – Liége

• PRELÚDIO

Pastor, abrace esta Campanha!
Há um velho ditado que diz: “Tal pai, tal filho!”. Podemos transferir esse ditado para a situação
eclesiástica e dizer: “Tal pastor, tal igreja!”. Normalmente uma igreja é aquilo que seu pastor é. Se o
pastor leva Deus a sério, a tendência é a igreja levar Deus a sério. Se o pastor tem visão missionária, a
tendência é a igreja também ter visão missionária.
Uma das falhas que observamos hoje está no preparo do pastor. Nossos seminários estão entregando às igrejas pastores sem visão missionária. Na maioria dos seminários, missões é apenas uma
matéria entre outras, dada em apenas um semestre, somente com o objetivo de cumprir o currículo. Isto
é lamentável e desastroso! Se missões é a razão da existência da igreja, deveria então haver uma cadeira
de missões em cada casa de ensino teológico, como matéria prioritária, básica e obrigatória em todo
o ensino. Os pastores deveriam sair dos seminários conscientes do seu papel e da razão pela qual a
igreja existe. Mais uma vez os batistas capixabas se unem para promover Missões Estaduais, cujo tema
para este ano é: “Fortalecer Para Frutificar”. Uma vida que dê frutos é a expectativa de Jesus para seus
discípulos (João 15.16). Primeiro, porque ele nos deu esta missão. Segundo, porque ele nos preparou
para isto. Terceiro, porque ele nos dá condições adequadas para frutificarmos.
O Novo Dicionário Aurélio define frutificar como “dar frutos”, “produzir resultado vantajoso”. E não
é este o desejo dos batistas capixabas? O Estado do Espírito Santo é considerado um dos estados
mais bem evangelizados deste País. Porém, mesmo assim, os desafios que temos diante de nós são
tremendos! São famílias destruídas pelo crack, índios, presidiários, marinheiros... que ainda não se reconciliaram com Deus por meio da cruz do Gólgota! E enquanto houver uma pessoa sem Jesus em
nosso Estado isso representará para nós um desafio. Sem falar nas pequenas igrejas que, sozinhas,
não conseguem caminhar. Precisamos nos fortalecer, como líderes e igrejas, para frutificarmos melhor!
O que você, “pastor”, pode fazer para que os campos missionários do nosso abençoado Estado
deem mais frutos?
1. Pregue e ensine sobre missões à sua igreja - Através da pregação e do ensino da Palavra, o pastor
pode levar a igreja a experimentar a vontade de Deus e ter visão missionária. A pregação e o ensino são
dois instrumentos poderosos nas mãos do pastor na direção de sua igreja. Portanto, através da pregação
o pastor deve levar sua igreja a cumprir sua tarefa de evangelizar o Estado, o País e o Mundo. Pregue
com autoridade do Espírito Santo! Faça apelos missionários! Desafie sua igreja!
2. Ministre à liderança de sua igreja sobre missões - Uma igreja não será missionária se sua liderança não tiver visão missionária. Assim, o pastor deve treinar a liderança da igreja, oferecer cursos
missionários, estudar livros de missões com seus líderes, fazer encontros missionários... A vantagem
disto está no fato de que, se o pastor sair da igreja, ela continuará realizando a obra missionária, pois a
liderança tem visão!
3. Leve sua igreja a levantar uma oferta expressiva para missões.
O Dr. Louis Evans disse: “O evangelho é grátis, mas custa dinheiro fornecer os baldes para carregar
a água da salvação”. É Tiago quem nos ensina que a fé sem obras é morta. A obra missionária precisa
do dinheiro que Deus tem colocado em nossas mãos. Estabeleça um alvo para a sua igreja. Leve sua
igreja a levantar uma oferta do tamanho do seu coração missionário!
Pastores batistas capixabas, frutifiquemos no trabalho de missões! Não sejamos semelhantes à conhecida figueira da parábola. Não frustremos as expectativas do Senhor! Abracemos JUNTOS a Campanha de Missões Estaduais!
Pr. Billy Graham Rodrigues
Presidente da OPBB-ES

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.

Ministérios
•
A nossa união com Cristo torna possível uma vida através da qual os outros possam
ser salvos. Quando uma árvore está tão cheia de seiva que não pode mais contê-la, o resultado
é fruto! Quando um cristão está cheio de Cristo, os outros o veem, e ouvem a respeito dele, e
então são renascidos espiritualmente no reino de Deus. Desta forma, novos crentes são frutos
do verdadeiro discipulado. (Waylon B.Moore)

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.

•
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).

•
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.

PASTORAL

•
CULTO DO BEBÊ
O culto da pequena Letícia será na segunda (08/07) ás 15h na 1ª etapa Pavilhão 2

•
4º SEMINÁRIO CAPELANIA PORTUÁRIA
Será no Sábado dia (13/07) de 8:30 às 17h inscrições gratuitas através do site: www.pibitaparica.
org.br preenche a ficha de inscrição e mande para o e-mail: secretaria@pibitaparica.org.br.
•
REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
No Domingo (14/07) após o Culto da Manhã.
•
ASSEMBLEIA DA PIBI
No último Domingo (21/07) após o Culto da Manhã.
•
CORRIDA “PROSSIGO PARA O ALVO”
As inscrições estão abertas até dia 02/08, será dia 01/09 (Domingo) ás 8h. Informações com os
irmãos Nete e Danúsio.
•
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
Irmãos, há muitas pessoas na lista que ainda não atualizaram o cadastro de membros 2013. Favor
verificar se o seu nome consta na lista, no mural próximo a cantina e ligar para secretaria.

FAMÍLIA
•
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!
•
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!

AÇÃO SOCIAL

•
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

ORAÇÃO

•
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.

•
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), Pr. Carlito.

• 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.

Missões e Evangelismo
27 3349-0828 / pibitaparica@pibitaparica.org.br

ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL
JULHO
07/07

14/07

Sirlene/Mariana Assis

Rezi Abílio/Márcia
Vieira

Danyelle/Viviane Castro/
Sirlene

Márcia Vieira/Sandra
Christina/Danyelli

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

Kelly Terrezza/Sarah

Nídia/David

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

Madalena / Gabriela

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

Regiane/ Paulo Cesar

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

Laize/ Felipe

Mayara

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

Laize/ Felipe

Mayara

Culto infantil a noite [5 a 7 anos]

Gabriel

Marly Kosmann

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.

•
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.

•
REUNIÃO HOJE
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
HORÁRIO: 17h30min.

Ministérios

•
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
08/07 - Cleonice Maria Santos Fonseca, Kleitiani Braz Cabral, Míriam Daniel. 09/07 - Heidie da
Silva Torres. 10/07 - Dulcimar Rodrigues Bonfim. 11/07 - Talita Silveira Barbosa. 12/07 - Paula
Estéfane Nunes Rocha, Roberto Carlos Feliciano.

Horários de Culto:
Quarta às 19:30
Domingo: EBD - 8h30 | CULTO - 9h40 e 19h

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

ESCALA TV PIBI WEB
JULHO
Data

COORD. GERAL

TRANSMISSÃO

EDIÇÃO

CÂMERA 1

CÂMERA 2

07/07

Sandro Griffo

Felipe Breia

Alana

Fábio Pandolfi

Davi Amorin

14/07

Luciano

Carlos Bruno

Adilson

Marcos Martins

Miriam

ESCALA – MÚSICA
JULHO
Data

Instrumentais

Vocais

Mensagem
Musical, Teatral
ou Coreografia

Prelúdio,
Poslúdio e
Regência

Ênfase

07/07
(Domingo)

Guitarra – Willian
Baixo – Pereira
Teclado – Pedro
Piano – Olívia
Violão – Luiz Thiago
Bateria – Yuri

Olívia
(Dirigente)
Edilson
Raissa
Jane

M – Edílson
N – Quarteto
Feminino (Alana,
Olívia, Nathália e
Jane)

Prel. e Posl.
M – Liége
N
– Liége Hinos
M e N – Liége
Regência: Olívia
Fraga

Culto Dominical

14/07

Guitarra – Willian
Baixo – Karlus Vitor
Teclado – Pedro
Piano – Josué
Violão – Luiz Thiago
Bateria – Daniel F.

Nathália
(Dirigente)
João
Alana
Raissa

M – Vocal Harmonia
(Edilson, Edson,
João, Ricardo, Neile,
Osmira, Olivia,
Dulce, Gisele e
Edilane)
N – Coral PIBI

Prel. e Posl.| M
– Olívia Fraga N
– Daniel Ramos
Hinos
M – Olívia
Fraga N –
Daniel Ramos
Regência: Bruna

ManhãCongresso CAM
– Centro de apoio
aos Marinheiros

Datas

ESCALA SOM
JULHO
Operador 1 - Manhã

Operador 2 - Noite

Domingo (07/07)

Paulo César

Marcos

Domingo (14/07)

Vitor

Schneider

www.pibitaparica.org.br

