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• PRELÚDIO Piano - Djaldéa

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

CULTO DA JUVENTUDE

• CÂNTICOS

• AVISOS

Dono das Estrelas - Toque no Altar
Grande é o Senhor - Fernandinho
Hosana - Hilsongs

DIR. DE LOUVOR E REGENTE: Nathália Pedrosa
BACKS: Alana Fernandes, João Marcos, Heidie Torres
PIANISTA: Djaldéa
GUITARRA: Willian Marques
VIOLÃO: Luiz Thiago
BAIXO: Karlus Vitor
TECLADO: Pedro Gomes
BATERIA: Daniel Fernandes

• HINO 137 HCC “PORQUE VIVO ESTÁ” 

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

• MÚSICOS NO CULTO MATUTINO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Cântico “Diante Trono”• DÍZIMOS E OFERTAS

Pr. Dantas• MENSAGEM MUSICAL

Pr. Eliomar Correa• MENSAGEM

Piano - Djaldéa• POSLÚDIO

“Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis; porque eu vivo, e vós 
vivereis.Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me 
ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele.”

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.

“Qual a conexão entre oração e jejum?”
Apesar de que a conexão entre oração e jejum não é descrita especificamente na Bíblia – nem é 

um comando – aparenta existir uma ligação entre os dois em todos os exemplos de oração e jejum 
que nos são registrados. No Velho Testamento, aparenta ser o caso que jejum e oração têm a ver com 
uma necessidade e dependência e / ou desamparo abjecto à face de calamidade atual ou antecipada. 
Oração e jejum são praticados juntos no Velho Testamento em tempos de luto, arrependimento e / ou 
grande necessidade espiritual.

A oração e jejum de Neemias como descrito no primeiro capítulo de seu livro originaram-se do 
seu grande sofrimento ao ouvir que Jerusalém tinha sido desolada. Seus muitos dias de oração foram 
caracterizados por lágrimas, jejum, confissão a favor de seu povo, e súplicas a Deus por misericórdia 
que ele sabia que o povo não merecia. Suas orações diante de Deus foram tão intensas e sinceras que 
era quase inconcebível que ele podia “tirar um intervalo” no meio de tais orações para comer e beber. 
A devastação que caiu sobre Jerusalém também levou Daniel a agir semelhantemente: “Voltei o rosto 
ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza” (Daniel 9:3). 
Como Neemias, Daniel jejuou e orou para que Deus tivesse misericórdia sobre seu povo ao dizer: “te-
mos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos 
dos teus mandamentos e dos teus juízos” (v.5).

Em vários casos, jejum era relacionado à oração suplicatória e intercessória. Davi orou e jejuou 
por causa de seu filho doente (2 Samuel 12:16), em prantos diante de Deus em intercessão ardente 
(v. 21-22). Ester pediu a Mordecai e aos judeus que jejuassem por ela enquanto se preparava para 
aparecer diante de seu marido e rei (Ester 4:16). Claramente, jejum e petição são, pelo menos nesse 
exemplo, a mesma coisa.

Há exemplos de oração e jejum no Novo Testamento que não estão ligados à arrependimento 
e confissão. A profetiza Ana “não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações” 
(Lucas 2:37). À idade de 84, sua oração e jejum faziam parte de seu serviço ao Senhor em Seu Tem-
plo enquanto aguardava o Salvador prometido de Israel. Também no Novo Testamento, a igreja de 
Antioquia estava jejuando como parte de seu louvor quando o Espírito Santo falou com eles sobre 
enviar Saulo e Barnabé ao trabalho do Senhor. Naquele momento, eles oraram e jejuavam, colocaram 
suas mãos sobre os dois homens e os enviou. Então podemos ver que esses exemplos de oração e 
jejum são componentes de louvar ao Senhor e pedir por Seu favor. Em nenhum lugar, no entanto, há 
uma indicação de que o Senhor vai ser mais inclinado a responder orações se forem acompanhadas 
de jejum. Na verdade, jejuar e orar aparentam indicar a sinceridade daqueles que estão orando e a 
natureza crítica das situações nas quais se encontram.

Uma coisa é clara: a teologia de jejum é uma teologia de prioridades na qual os crentes têm a 
oportunidade de se expressar em uma devoção intensa e por completo ao Senhor e às preocupações 
da vida espiritual. Os seguidores de Cristo vão poder expressar essa devoção quando escolhem 
abster-se por um curto período de tempo das coisas boas e normais, tais como comida e bebida, para 
que possam então gozar de um tempo de comunhão com o Senhor sem nenhum interrompimento. 
“Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus” (Hebreus 
10:19), quer seja jejuando ou não, é uma das coisas maravilhosas que podemos experimentar em 
nossa caminhada espiritual e que é nossa em Cristo. Oração e jejum não devem ser um fardo ou um 
tarefa, mas sim uma celebração consagrada da bondade de Deus e de Sua misericórdia para com 
Seus filhos.

(Extraído)

(João 14: 19-21)• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO

ZAQUEU (BANDA TERCEIRO CÉU)

Havia um publicano que morava em Jericó
Que tinha o desejo de encontrar o Salvador
Subiu numa figueira para ver Jesus passar
Foi quando ouviu a voz de Jesus Cristo a lhe chamar:
-Oh, vem depressa. Vem.

Zaqueu, Desce, vem depressa. Em tua casa eu vou posar.
Zaqueu, Desce, vem depressa porque eu vou te abençoar.    (2X)

Zaqueu desceu depressa e veio a Cristo receber
Cumpriu-se o desejo Cristo conhecer
Abra seu coração, deixe Jesus nele habitar
Entregue-se a Cristo pois também quer te salvar
-Oh, vem depressa. Vem.

(Rap com riff)
Mas se você deseja ver a Jesus Cristo
Não precisa subir numa figueira, não
É só clamar pelo Seu santo nome
E entregar a Ele o seu coração
Por isso vê se não demora muito
Porque ele quer te dar a paz e a salvação
Então vem. É só vir então.

DEUS DA MINHA VIDA (TALLES)

Deus meu,
Pai meu,
Amor meu,
Tudo, razão de tudo!
Deus meu,
Ar meu,
Farol, o farol que eu
Preciso, como eu preciso!!
Eu preciso Te sentir todo dia!
E olhar pra Tua luz pra não me perder!
Meu Senhor, Tu és a minha alegria
Que eu preciso!!

Deus da minha vida
Fica comigo
Sou a Sua casa
Mora em mim
Deixa eu Te dizer o que eu preciso, Pai
Eu preciso do Senhor!!

Minha Pátria



MISSÕES E EVANGELISMO
Jonas é o pai de todos os cristãos que desejam os benefícios e as bênçãos da eleição, mas se recusam 
a aceitar sua responsabilidade. Mas Deus ainda tem interesse em transformar os JONAS obstinados, 
indignados, deprimidos e profundamente irritáveis em arautos das boas novas que libertam.(Johannes 
Verkuyl)

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

CANTINA

•	 REUNIÃO
Convidamos os seguintes irmãos para uma breve reunião, no próximo domingo (06/10), após o culto da 
manhã: Alessandra Mafra, Andressa (esposa do Ronaldo), Cristina (esposa do Fábio) Edilane Soares, 
Eduardo Rodrigues dos Santos, Fábio de Jesus, Leila Cristina Dias, Liliane Rodrigues, Ronaldo Medeiros 
Cabral, Rui de Souza, Sandra de Souza, Valter Alcides Raposo.

•	 INSCRIÇÃO
Os irmãos que não se inscreveram para participar do Ministério da Cantina, mas que gostariam de fazê-
-lo ficam também convidados para esta reunião.
Contamos com a presença de todos para formarmos as equipes de trabalho para o mês de outubro, que 
conta com vários eventos, inclusive o Aniversário da Igreja.

•	 HOJE A NOITE
Não deixe de comparecer à cantina após o culto da noite e saborear deliciosos lanches! No cardápio: 
salgados fritos e assados, suco natura e sobremesas.

AÇÃO SOCIAL

•	 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.

•	 AÇÃO GLOBAL EM SÃO CONRADO 
Será no  sábado dia 09/11/3013  de 9h às 17h, quem puder participar com doação de roupas para o bazar 
falar com a irmã Iná.

•	 TELEFONE IRMÃ INÁ
A irmã Iná disponibiliza para os irmãos o telefone de contato: 3329 4490.

ORAÇÃO

•	 MOTIVOS DE ORAÇÃO
Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, 
Maria Salomé, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Djanira Bruno, Laudicéia, Ormir Delpupo, Eunice 
Procopio, Elias, Pr. Elvino, Célia Juliana, Karina, Luiz Fonseca, Pr. Carlito, Neemias (IB de João Goulart).

•	 ANIVERSARIANTES DA SEMANA
07/10 – João Pereira Filho. 08/10 – Bruno Hombre Pimentel. 10/10 – Samuel Martins. 11/10 – Ormi 
Delpupo Schiavo. 12/12 – Adriana Aparecida Baptista Pedroni; Leila Cristina da Rocha Silveira Dias; 
Mayelle da Silva.

Ministérios Ministérios Ministérios

ESCALA SOM
SETEMBRO

Datas Operador Auxiliar

Domingo (06/10) Victor Luiz Fonseca

Domingo (13/10) Luiz Claudio Luiz Thiago
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ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL

SETEMBRO

06/10 13/10

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante  a EBD e o culto Márcia Vieira  /Rezi /Sarah  Viviane/ Dulci/ Tânia 

Lima

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

Márcia Vieira/Danyelli/
Sarah  Viviane/Dulci/ Danyelli

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Paulo Cesar/ Regiane                         Kelly/Maria Eduarda                                

Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Viviane/ Bianca Rezi/ Sarah

Maternal II - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Laize/ Felipe                    Rose Amorim

Maternal II - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Laize/ Felipe                    Rose Amorim 

Culto infantil a noite [5 a 7 anos] Marly Kosmann Lilian

Culto infantil a noite [8 a 11 anos] Valéria Marcos   

*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

SETEMBRO

Data COORD. GERAL TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

06/10 Sandro Griffo Felipe Breia Gabriel Davi Amorim Petson

13/10 Luciano Carlos Bruno Alana Marcos Martins Yuri

LOUVOR E ADORAÇÃO

•	 MUSICARTE 
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). 

PASTORAL  

•	 REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
Domingo (20/10) após o culto da manhã.

•	 ASSEMBLEIA DA PIBI
Domingo (27/10) após o culto da manhã.

EDUCAÇÃO CRISTÃ

•	 EBD - A MAIOR E MELHOR ESCOLA DO MUNDO
Culto Infantil- De manhã e Noite. Onde nossas crianças cultuam a Deus na linguagem infantil.

•	 CONVITE: OS MINISTÉRIOS DE MÚSICA, MEC E MINISTÉRIO INFANTIL PIBI
Convidam a todas crianças da PIBI e seus amiguinhos para participarem das comemorações do Dia 
das Crianças.
1º Dia 12/10/13 de 13h às 18 horas.
Local: Estacionamento PIBI.

2º Dia 13/10/13  de 8h30min. as 11h30 min- EBD e Culto Infantil.
                             19 Horas Cantata: “VAI, VAI, JONAS”. (Templo)

•	 CONVOCAÇÃO
Reunião Geral com os Professores EBD/Culto Infantil/Berçário.
Dia: 06/10/13
Horário: 11h30min.
Local: Sala dos Juniores/CETI

FAMÍLIA 

•	  GRUPOS DE COMUNHÃO
Você que ainda não participa dos Grupos de Comunhão, procure mais informações com os irmãos Ri-
cardo e Marta. E você, líder em potencial, se prepare, pois brevemente teremos uma capacitação para 
facilitadores de Pequenos Grupos.

Grupos em Andamento
Marilene/Daniel (Terça-feira) 
Marta/Ricardo (Terça-feira) 
Luciano/Alessandra (Terça-feira)
Djaldéia/David (Sexta-feira) - Pr. Judson/Alessandra (Sexta-feira)

•	 RETIRO	DE	CASAIS
LOCAL: Pousada Eco da Floresta DATA: 29,30/11/2013 e 01/12/2013
VALOR: R$ 760,00 (8X DE R$ 95,00) Já estamos na parcela 4/8, vencida em 10/08/2013. Querido casal, 
procure o Elcy/Alessandra ou o Pr. Judson/Rosangela e acerte seus pagamentos. No momento não há 
mais vagas, porém, caso haja interesse, dê o seu nome e numa possível desistência vocês poderão 
preencher a vaga. Insistimos em informar ao casal que, porventura, vier a desistir, a necessidade de nos 
indicar outro casal para a vaga, caso não haja nomes na espera.

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

•	 COMUNICAI 2013 - ENCONTRO CRISTÃO DE COMUNICAÇÃO
Será no sábado dia (19/10) de 8:30 às 17 h na PIBI. Informações no site: www.pibitaparica.org.br e no 
telefone: 3349-0828 (Horário Comercial).

MULHERES CRISTÃS EM AÇÃO

•	 CULTO DA MCA 
Será na segunda (07/10) às 15h  na PIBI será a programação da Revista Visão Missionária.

ESCALA – MÚSICA

SETEMBRO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

06/10

uitarra – William 
Baixo – Karlus V. 

Violão – Luiz Thiago 
Teclado – Pedro 

Bateria – Daniel F.

Dirigente:         
Nathália             

João                  
Heidie                   
Alana

M – Pr. Dantas

N – Alana e Nathalia

Prel. e Posl.
M – Djaldéa           
N – Djaldéa 

Hinos
M e N – Djaldéa 

Regência: 
Nathália

Culto Dominical
e

Culto da 
Juventude

13/10

Guitarra – Rafael 
A.  Baixo – Raphael 
Intra Violão – Edson 

Teclado – Pedro  
Piano – Olívia  
Bateria – Yuri  

Dirigente:         
Gisele             
Edílson           
Osmira                

Laís

M – Quarteto Àtrios   

N – Coral Infantil 
Tom Menor - 

CANTATA

Prel. e Posl.
M – Djaldea     

N – Djaldea 

Hinos                     
M e N – Djaldea 

Regência: Bruna    

                                                   
Culto Dominical

Cantata 
“VAI, VAI 
JONAS!”

ESCALA DE RECEPÇÃO
DOMINGO

Data MANHÃ NOITE ESTACIONAMENTO

06/10 Verônica Coelho Karliny / Alex D’Àvila Amarildo /Gélson Ferreira

13/10 Sirlene Marques Sandra /Weverton Almeida Danúzio /Ricardo Brito

QUARTA-FEIRA

09/10 Wolfgang Schneider


