
Louvamos o Grande Deus criador dos céus e da terra por conceder mais um ano para a 
minha, a sua, a nossa Primeira Igreja Batista em Itaparica poder dedicar-se ao louvor,ao ser-
viço, ao evangelismo, a pregação e ao ensino bíblico, enquanto aguardamos  a preparação 
da Noiva para a volta de Jesus Cristo. Estamos vivendo um novo tempo em que Deus tem 
falado aos corações de todos com muita clareza e precisão. Estamos vivendo um novo tem-
po em que cada irmão é  muito precioso para a Família PIBItaparica. Estamos vivendo um 
novo tempo em que vemos com clareza a Vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos 
vivendo um  novo tempo de Uma Igreja Cheia de vida. Jesus Cristo disse que nele nós temos 
vida e “Vida em Abundância”(João 10:10b), por esta razão todas as ações vão na direção 
da vida, da abundância, da prosperidade física, emocional e espiritual. Nossa prioridade é 
a nossa Família(Pais, filhos e demais parentes), a nossa prioridade é a alegria de adorar e 
servir. Minha oração continua agradece a Deus por todos que tem cooperado neste desafio 
e pede a Deus que continue a realizar a Sua vontade no meio de nós e dentro de nós e assim 
EM DEUS FAREMOS PROEZAS. 

Com carinho
Pr. Eliomar

Aniversário é dia de alegria, porém, como Igreja e Corpo de CRISTO, não precisamos 
de um dia especial para estarmos alegres pois a divina presença do nosso Senhor Jesus em 
nós, nos traz esta alegria. Todavia, a nossa alegria e melhor expressada quando estamos 
juntos e é isto que estamos fazendo neste sábado e domingo 27 e 28 de outubro de 2012 
quando completamos vinte e oito anos. Ao olharmos para traz lembramos quantas lutas, 
quantos desafios, quantas barreiras vencidas, não poderíamos enumerá-las, ou vencê-las 
sem o Senhor Jesus, não poderíamos contá-las, mas podemos louvar ao nosso Deus cantan-
do juntos: Como agradecer a Jesus o que fez por mim..., em forma de gratidão. Como Direto-
ria da primeira Igreja Batista em Itaparica estamos alegres e gratos a Deus pois somos uma 
família e você na sua individualidade é esta Igreja e juntos somos o Corpo de Cristo. Seria 
difícil contar todas as bênçãos, mas agradecemos a Deus pela chegada do Pastor Eliomar 
e sua família e demais irmãos que chegaram em nossa Igreja este ano. Nossa! A igreja é do 
Senhor Jesus e, se somos Igreja, somos do Senhor. Entregue sua vida a Jesus e Seja mais 
uma Igreja d’Ele.

Rui de Souza
Vice Presidente
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• PRELÚDIO Instrumental - Paulo e  Josué

Instrumental - Paulo e  Josué

ANIVERSÁRIO PIB ITAPARICAANIVERSÁRIO PIB ITAPARICA

A minha fé e o meu amor, Santo nome, Quero louvar-te

Instrumental - Paulo e Josué

Grupo Vocalis

Grupo Vocalis

I.B. São Torquato

Salmo 60:12

Salmo 126:3 

Pr. Eliomar Corrêa Pr. Eliomar Corrêa

Grupo Vocalis 

Coral PIBI

Vocal Harmonia

Grupo Aliança

Piano – Daniel e Olivia 

Salmos 34.18,15

• ORAÇÃO

• AVISOS

• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

• HINO 400 HCC “QUÃO PRECIOSAS SÃO AS HORAS”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• MINISTÉRIO DE COREOGRAFIA 

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MOMENTO MISSIONÁRIO

• MENSAGEM MUSICAL

• MENSAGEM MUSICAL

• ORAÇÃO

• POSLÚDIO

“Perto está o senhor dos que têm o coração quebrantado, 
e salva os contritos de Espírito. os olhos do senhor estão 

sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor”. 

• PRELÚDIO Instrumental -  Daniel

(Eu te agradeço,  Vou seguir com fé, Jesus me achou)

Meu Tributo

Marca da Promessa

Jerusalém / Um novo sonho em canção

All creatures o four God and King 

Não há nada comparado 

Um novo sonho em canção                                                                             

64 HCC “Glorioso És Tu Senhor (1ª  e 2ª estrofes)
56 HCC “Saudai O Nome Jesus” 

SL 96. 2,3; 72.19; 34.3; 29.2; 
Rm 11:36

• ORAÇÃO

• AVISOS

• MEDLEY HINO

• MOMENTO MUSICAL

• MENSAGEM• MENSAGEM

• ELEMENTOS

• CÂNTICO

• MOMENTO MUSICAL  

CEIA DO SENHOR

• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MOMENTO DE CONSAGRAÇÃO DO PIANO  

• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• POSLÚDIO CORAL

“Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai de dia em dia a sua salvação. 
Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. 
Bendito seja pra sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. 
Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Tributai ao Senhor 
a glória devida ao seu nome; adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Porque dele, 
e por Ele, e para Ele, são todas as coisas; glória, pois a Ele eternamente. Amém.”

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

“COM UMA IGREJA CHEIA DE VIDA”...       
...“EM DEUS FAREMOS PROEZAS.” 

GRANDES COISAS FEZ O SENHOR POR 
NÓS; PELAS QUAIS, ESTAMOS ALEGRES. 

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.

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



Ministérios Ministérios Ministérios

Reafirmamos que devido ao Enem no final de semana do feriado de 
novembro informamos a todos que adiaremos nosso acampamento 
para uma data mais pra frente. A organização trabalhará para que seja 
realizado ainda este ano. Afinal O Amor de Deus nos faz Um! Aguarde 
maiores informações.
Fiquem atentos as programações e estejam de coração aberto para o 
que Deus fará em nós através delas. Esse é desejo da Liderança. Deus 
nos Abençoe.

Nossa gratidão pelo apoio da igreja na compra do piano de calda alcan-
çamos o alvo previsto mais ainda há como participar.

ESCALA DO CORPO DIACONAL
OUTUBRO

28/10 DOMINGO
Pulpito
Circulação/Portão

Daniel E Antonio Pires
Rafael Amorim E Marilene

31/10 QUARTA-FEIRA
Circulação/Portão Luis Alberto

ESCALA RECEPÇÃO
OUTUBRO

28/10 - Domingo

Manhã: Marta Broedel Noite: Ana e Wolfgang Est.:Ricardo Broedel
01/11 - Quarta-Feira

Wolfgang

04/11-Domingo

Manhã: Verônica Noite: Sirlene e Natália Soares Est.:Weverton

ESCALA - DOMINGO
OUTUBRO

Datas Instrumentais Vocais Inspiração Mu-
sical

Poslúdio, Prelú-
dio e Regência

28/10
(Domin-

go)
Níver 

da PIBI

Noite: 
consa-
gração 

do 
Piano

Manhã
Guitarra – Willian
Baixo – Karlus Vitor
Teclado – Pedro
Bateria – Daniel F.
Piano – Daniel 
Ramos (PIBV)  à 
confirmar

Noite
GRUPO ALIANÇA
(Guitarra, Violão, Te-
clado, Baixo, Bateria, 
2 Vocais, 5 Metais)
Piano: Daniel Ramos 
(PIBV)

Manhã
Dirigente: 
Nathália
Laila 
Maria
João Marcos

Noite
Grupo Aliança

M – Grupo 
Vocalis (RJ)
Grupo de Coreo-
grafia 
(PIBST)

N - Grupo Voca-
lis (RJ)
Coral PIBI e Vo-
cal Harmonia
(Instrumental 
para o coral: 
Andrei, Josué, 
Rafael, Edson e 
Pereira) 
Músicas: Jeru-
salém e Nova 
Canção

M – Daniel 
Ramos 

N – Grupo 
Aliança 

Regência: Olívia

ESCALA - QUARTA-FEIRA
OUTUBRO

Datas Instrumentais Dirigente Vocal Mensagem 
Musical

31-10 Violão – Edson            
Teclado – Olívia
Bateria – Wellington         
Baixo - Karlus Vitor

Luiz

Regência: Os-
mira

Olivia, Osmira 
e Maria

Quarteto Shalon

ESCALA SOM
OUTUBRO

Datas Operador 1 Operador 2
28/10 (Manhã e Noite) David Marcos

31/10 André * * *

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL
OUTUBRO / NOVEMBRO

DIA 28 / 10 DIA 04/11
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante  
a EBD e o culto

Cleonice Kátia

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

Cleonice 
Ana luiza

Kátia
Danyelli

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

Carmem
Danúbia

Madalena
Danúbia

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

Carmem
Francyelle

Madalena
Francyelle
Isabel

Culto infantil a noite [4 a 7 anos] *Alessandra ***Lilian
Culto infantil a noite [8 a 09 anos] **Valéria **Bruna G
Apoio para o culto infantil *Luiz Patrícia
*Responsável pela abertura do culto infantil. ** Responsável pela lição na classe.
*** Responsável pela abertura do culto infantil e lição na classe.

Participe da Campanha da Leitura de livros com ênfase cristã em nossa 
Igreja. Você poderá a partir de hoje adquirir o seu primeiro livro para ler 
durante a semana. São livros fáceis de ler e de terminar de ler. Faça seu 
cadastro na saída do culto. Venha ter experiências maravilhosas através 
da leitura. Tem livros para toda a família.

Maria Lafaite, Clemildo, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, 
Maria Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noe-
mia, Naamã, Mauro Cesar, Marcos, Odete, Djanira Bruno.

30/10 - Abigail Carvalho 
31/10 - Andressa Nascimento de Souza 
30/10 - Maisa Oliveira Ferreira 

• Campanha da Leitura

•Motivos de Oração

•Aniversariantes da Semana

Pastoral Juventude Louvor

Diácono

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

27 3349-0828  / adm_pibi@hotmail.com

www.pibitaparica.org.br

Desde o dia 27 de outubro nossa igreja está glorificando a Deus por 28 
anos de louvores e bênçãos. Coloque na sua agenda e participe conos-
co. Dias de muita festa e muita celebração.

Estão abertas as matriculas para a classe de preparação de batismo 
para as crianças que  desejam batizar com a autorização dos pais. Pro-
cure Jeanes (esposa do Pr. Eliomar).

Nos dias 09,10 e 11 de novembro de 2012 no Sítio Manancial em Parajú 
- ES o Ministério de Casais estará realizando o encontro de casais tendo 
como Preletor o nosso Pr. Eliomar Corrêa de Jesus. Informações falar 
com Pr. Judson.

Sob a Coordenação da Tânia e auxiliares nossa Igreja vem realizando 
um maravilhoso trabalho de assistência no hospital Infantil de Vila Velha 
na quarta-feira com inicio às 7h30, levando café da manhã para as crian-
ças e seus familiares. Parabéns e vamos apoiar cada vez mais.

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 instala-
ções.

• Aniversário da PIBITAPARICA

• Classe Infantil para Batismo

• Retiro de Casais da PIB ITAPARICA

• Projeto Pé Torto

• Construção


