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• PRELÚDIO Djaldea

Djaldea

Cântico - Rompendo em  Fé 

Olivia e Josue

Olivia e Josue

Comunhão

Quero Te Amar, Satisfação, Ao Único

Nivia 

Pr. Eliomar Côrrea

Ricardo Nascimento

1 Elemento – “Diante da Cruz” 
2 Elemento – “Poderoso Deus”
Cântico de Confraternização – “Comunhão” Pr. Eliomar Côrrea

Sl 16.11; Is 12.3, 4; 61.10, 11; 
12.5, 6

• ORAÇÃO

• AVISOS

• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA

• HINO 395 CC “CRISTO SATISFAZ” 

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO

• POSLÚDIO

DIRIGENTE: Tu me farás conhecer a vereda da vida; na tua presença 
há plenitude de alegria; à tua mão direita há delícias perpetuamente.
CONGREGAÇÃO: Portanto com alegria tirareis águas das fontes da 
salvação. E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu 
nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão ex-
celso é o seu nome.
DIRIGENTE: Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se ale-
grará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Porque, 
como a terra produz os seus renovos, e como horto faz brotar o que nele 
se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante 
todas as nações.
TODOS: Cantai ao Senhor; porque fez coisas grandiosas; saiba-se isso 
em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião; porque 
grande é o Santo de Israel no meio de ti

• PRELÚDIO 

Declaramos, Como é bom, Hoje é tempo, A luz do teu rosto

Vocal Harmonia

I Cor.15.19-22; Jó 19.25

• ORAÇÃO

• AVISOS

• MOMENTO MUSICAL

• MENSAGEM

• MENSAGEM MUSICAL

• MENSAGEM  

• BÊNÇÃO

• MENSAGEM MUSICAL 

• CEIA DO SENHOR

• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• HINO 137 HCC “PORQUE VIVO ESTÁ”

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• BATISMOS

• POSLÚDIO

Dirigente: Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de 
todos os homens os mais dignos de lástima. Mas na realidade Cristo foi 
ressuscitado dentre os mortos.
Congregação: Porque, assim como por um homem veio a morte, tam-
bém por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em 
Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados.
Todos: Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará 
sobre a terra.

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.

A INVENÇÃO DO RÉVEILLON
Quando chega dia 31 de dezembro, estamos tão habituados a nos vestir de 
branco e a fazer a contagem regressiva para a chegada do ano-novo, que nem 
nos perguntamos de onde vêm esses rituais. Afinal, quem inventou esse tal Ré-
veillon?
Bom, a maioria dessas tradições teve origem em outros países. A começar pelo 
nome Réveillon, que vem do francês. Verbo Réveiller significa acordar: é o des-
pertar do ano.
Essa palavra surgiu no século 17, dando nome aos longos jantares nobres, em 
vésperas de datas importantes. Mas apenas no século 19 a comemoração se 
popularizou entre os franceses. No Brasil, esse costume chegou com a corte de 
Dom Pedro II ao Rio de Janeiro. E, com o tempo, foram  incorporando elemen-
tos da nossa cultura nos rituais.
Geralmente, o ano novo começa entre fogos de artifício, buzinas e apitos. Acre-
ditava-se que o barulho espantava os maus espíritos. Hoje, a queima de fogos 
é um espetáculo aguardado em quase todo o mundo. Comem uvas (e romãs) 
e guardam suas sementes para trazer prosperidade. Aprendem essa simpatia 
com os agricultores Portugueses, que guardavam as sementes para ter fartura. 
A mesma coisa com a lentilha, só que foram os Italianos que trouxeram o cos-
tume.
Vestem roupas novas porque remetem ao espírito de renovação da passagem 
do ano. Já a tradição de usar branco veio dos Africanos, devotos de Iemanjá, 
homenageada com oferendas no mar, e também remete à paz. Agora, pular as 
ondas é um hábito herdado dos Gregos, que acreditavam que o mar era fonte 
de vida.
Há também aquelas tradições familiares e pessoais para atrair boa sorte, como 
fazer tortas tradicionais, subir em uma cadeira à meia-noite ou não virar o ano 
com a carteira vazia.
São apenas tradições e superstições que não fazem parte da vida do cristão . 
Respeitamos mas não acreditamos pois Jesus Cristo fez novas todas as coisas. 
No Salmo 115 Davi destaca que somente o nosso Deus é que tem poder para 
abençoar vidas e por isso no dia 31 de dezembro estaremos cultuando a Deus 
juntos e de joelhos em oração entraremos no NOVO ANO. Que venha 2013.
Desejamos que 2013, seja um ano de muitas realizações e desafios para a Pri-
meira Igreja Batista em Itaparica, e que Deus nos abençoe grandemente para 
sua glória.

Com carinho
Pr. Eliomar Corrêa de Jesus

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



Ministérios Ministérios Ministérios

Nossa gratidão pelo apoio da igreja na compra do piano de cauda al-
cançamos o alvo previsto mais ainda há como participar.

ESCALA - DOMINGO
DEZEMBRO

Datas Instrumentais Vocais Inspiração 
Musical

Poslúdio, Prelú-
dio e Regência

30/11
Domin-

go

Guitarra – Willian
Baixo – Pereira
Violão - Edson
Teclado – Josué
Bateria – Harley   
Piano – Djaldéa

Dirigente: 
Olívia
Jane
Laila
Pedro

M – Nívia      

N – Ricardo E 
Vocal Harmonia

M – Djaldéa  

N - Djaldéa

Regência: Bruna

31/12
Segun-

da

Guitarra – Willian 
Baixo – Pereira 
Violão - Edson
Teclado – Josué
Bateria – Harley
Piano - Djaldéa   

Dirigente: 
Olívia
Laila, Osmira, 
Raissa, 
Alana, Nívia, 
Jane, Gisele, 
Nathália, 
João Marcos, 
Pedro. 

- Melina e Edson
- Ricardo e Olívia
- Coral PIBI
- Quartetos (Sha-
lon e Átrios)
- Coreografia 
Livre Soul

Grupo 
Instrumental PIBI
Regência: Olívia

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL
DEZEMBRO

DIA 30/12
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante  a EBD e o culto Danyelly 
Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto

Kátia e
Natália 

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

Carmem e Mayara  

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

Carmem e Mayara  

Culto infantil a noite [4 a 7 anos] ***Lílian
Culto infantil a noite [8 a 09 anos] **Luiz
Apoio para o culto infantil

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

Venha participar em nossa igreja no dia 31 de Dezembro com início às 22h, do último culto 
do ano de 2012, e iniciaremos o ano de 2013 em oração rogando as bênçãos de Deus para a 
vida de nossas famílias. Não perca e traga convidados.

Natália Marques, Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria Madale-
na, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, Marcos, Odete, 
Djanira Bruno, Laudicéia, irmã Ely,Ormir Delpupo, Eunice Procopio, Elias, Pr. Elvino, Vanes-
sa Careta(recuperação cirurgia), Idê Peterle(recuperação cirurgia). 

Kenya Jardim Machado  (01/01)
Wiviane Rodrigues Monteiro (02/01) 

Arnaldo Alves Dias Júnior (05/01)
Mario Antonio de Oliveira    (06/01)

• Culto da Virada

•Motivos de Oração

•Aniversariantes da Semana

Pastoral Louvor

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

27 3349-0828  / adm_pibi@hotmail.com

www.pibitaparica.org.br

Foram eleitos para exercício eclesiástico na diretoria estatutária os seguintes irmãos:
1º vice-presidente - Rui de Souza; 2º vice-presidente - Rafael Amorim da Graça; 1º tesourei-
ro - Regina Célia Rodrigues Baia; 2º tesoureiro - Wolfgang Schneider; 1º secretário – Lenice 
Andrade Oliveira; 2º secretário - Nídia Azevedo Henriques Amorim.
Que Deus use com graça e sabedoria a vida destes amados irmãos.

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).

Estaremos em Recesso durante o período de 15/12/12 a 15/02/13, agradecemos a todos pela 
colaboração e participação.

Estaremos em Recesso durante o período de 01/01/13 a 01/02/13, agradecemos a todos pela 
colaboração e participação.

Estaremos de Recesso durante o período de 21/12/12 a 04/02/13, agradecemos a participa-
ção cooperação de todos.

Teremos um momento de confraternização logo após o culto da virada para todos os irmãos 
que assim desejarem participar, no cerimonial Chácara Danúbio Azul. Teremos variadíssi-
mas surpresas para todos e convidados.

• Ecos da Assembléia

•Classe Infantil para batismo

Ministério de Educação Cristã
a partir do dia 1/01/13 e durante todo o mês de janeiro, teremos a 
formação de classe única por motivo de férias. o tema da classe 
única: “obedecer é melhor” escala de professores: José Bertoldo 
- 06/01; Pr. Eliomar - 13/01; irmã Vânia - 20/01; Pr. Dantas - 27/01.
Agradecemos a todos os irmãos pela cooperação e participação 
na EBD da PIBI. 

•Confraternização de ano novo

No dia 30 de Dezembro de 2012, logo após o Culto da manhã, o Pr. Eliomar Corrêa de Jesus 
na prerrogativa de Presidente da PIB em Itaparica, convoca todos os membros para partici-
parem da Assembléia Extraordinária com os seguintes temas: 
Aprovação do Regimento Interno, indicação para exercício dos Ministérios em 2013 e Ba-
tismos.

“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)

• Assembléia Extraordinária

•  Oferta de Gratidão

• Ministério de Grupos de Comunhão

• Café com Deus

• Escola de Música


