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• PRELÚDIO Conjunto de Flauta Infantil “Tom Menor”                                   

• ORAÇÃO

• ORAÇÃO

Piano - Djaldéa • PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS • AVISOS

És A Nossa Estrela Da Manhã – (Banda Rara)
Hoje É Tempo De Louvar A Deus – (Canção Nova) 
Calmo, Sereno E Tranquilo – (Grupo Elo)  

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

Satisfação É Ter A Cristo – (Desconhecido)
Rendei Graças Ao Senhor – (Vencedores Por Cristo)
Conheci Um Grande Amigo – (Rebanhão) 
O Nome De Jesus – (Adhemar De Campos)  

• MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Conjunto de Flauta Infantil “Tom Menor”                                   • DÍZIMOS E OFERTAS

Investe Em Mim – (Com. Int. Zona Sul)                                                                                                           • DÍZIMOS E OFERTAS

Vocal Masculino- “Saudai O Nome De Jesus  
/ Tem Fé”

• MENSAGEM MUSICAL

Luiz Fonseca• MENSAGEM MUSICAL

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

“Esta Paz” - Min. De Louvor• POSLÚDIOPiano - Djaldéa • POSLÚDIO

“Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos 
criou. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Vinde, cantemos alegremente 

ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação.”

“Louvai ao SENHOR todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua 
benignidade é grande para conosco, e a verdade do SENHOR dura para sempre. 

Louvai ao SENHOR.”

Dirigente: Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas; e, vocês 
que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam! Venham, com-

prem vinho e leite sem dinheiro e sem custo.

Congregação: Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho 
árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a 

alma de vocês se deliciará na mais fina refeição.

Dirigente: Dêem ouvidos e venham a mim; ouça-me, para que sua alma viva. 
Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi;

Congregação: Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante 
dos povos.

Dirigente: Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações 
que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o 

Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor.
Todos: Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo; clamem por Ele enquanto 

está perto.

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.

MORDOMIA DO TEMPO

Uma vez que não conseguimos definir satisfatoriamente o que é tempo, na tentativa de, 
pelo menos, entende-lo, dividimos o tempo em períodos (breves ou longos) a que chamamos 
de segundos,minutos, horas, dias, meses, anos, séculos... Destarte podemos “enquadrar” o 
tempo que alguém viveu neste mundo, dizendo, por exemplo, que Fulano viveu trinta anos. A 
vida é muito mais que exercer as funções necessárias ao corpo (respirar, comer, beber etc.), 
porém para muitos ela vai pouco além disso. Assim, alguém que “viveu” (tempo) trinta anos 
pode ter vivido mais que outra pessoa que “viveu” (tempo) cinquenta anos...

O tempo vale pela intensidade com que vivemos nossos dias e pela sabedoria com 
que nos aproveitamos deles; da nossa mordomia dos anos que recebemos de Deus. Cada 
parcela de tempo de nossa vida é preciosa e carece da nossa parte cuidados especiais como 
mordomos que somos. “Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, 
mas como sábios; remindo o tempo porquanto os dias são maus” (Efésios 5.15,16). O tempo 
que Deus coloca à nossa disposição é um tesouro muito valioso expresso em dias, meses 
e anos, e cada joia perdida desse tesouro não retorna mais! Foi assim pensando, sobre a 
preciosidade do tempo, que Horace Mann escreveu: “Perderam-se duas horas cravejadas de 
sessenta brilhantes cada uma. Não se dá recompensa a quem entregar porque essas joias 
não se tornam a encontrar”. Daí a necessidade de agirmos como Moisés, buscando em Deus 
a orientação de usarmos este tesouro com muita sabedoria: “Ensina-nos a contar os nossos 
dias de tal maneira que alcancemos corações sábios” (Salmo 90.12). Nosso tempo pertence 
a Deus porque o período (tempo) da existência que temos no mundo é parte da nossa vida 
- que pertence a Deus. Um mínimo de nosso tempo que Deus requer de nós, para o Seu 
serviço, é um dia em sete. Amados, precisamos estar bem atentos à mordomia do domingo. 
A igreja não poderá se tornar uma igreja pujante, vitoriosa, avivada, enquanto seus membros 
continuarem se mostrando relaxados na observância do dia do Senhor. Mais ainda: este dia, 
que não é nosso, mas do Senhor, é o mínimo. Precisamos dar o máximo possível do nosso 
tempo às coisas espirituais, de valor permanente, e o mínimo às coisas materiais, aquelas de 
valor transitório.

Para o adequado e bom uso do tempo, mantenhamos em vista a necessidade de sermos 
metódicos. Organizados, planejando nossa vida rotineira: aquele que sabe o que vai fazer 
quando inicia o seu trabalho.

Pontuais em nossos compromissos e atividades, sabendo que os minutos são partes pre-
ciosas e inseparáveis das horas... Equilibrados, isto é, dar tempo às coisas na proporção do 
seu valor. Distribuir o nosso tempo com sabedoria, levando em conta o seu valor em relação 
à vida e à eternidade.

Jesus, a quem sempre devemos imitar (Paulo disse: “Sede meus imitadores como eu sou 
de Cristo”!) não considerava de pouca valia os momentos (tempo) gastos com os joelhos 
em terra; cada instante (tempo) buscando o bem estar de nossas almas. Ninguém vive mais 
nem melhor do que aquele que vive para os outros e acha tempo para gastar a serviço do 
próximo.

Dc. Josias Curvacho de Aguiar

(Sl 95.6; 81.1; 95.1)  • LEITURA BÍBLICA 

(Salmo 117)• LEITURA BÍBLICA 

(SALMO 55: 1-6) - NVI• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

Regente Hércules• HINO 169 CC “MAIS DE CRISTO”

Regente Hércules• HINO  417 CC “BRILHA NO VIVER” 

Pr. Judson Pimentel• MENSAGEM

“Jesus Em Tua Presença” – (Asaph Borba)• CÂNTICO

“A Começar Em Mim” – (Vencedores Por Cristo)• CÂNTICO

Meu Melhor - Oficial do Mês De Junho • CÂNTICOPr. Judson PimentelREFLEXÃO

• BENÇÃO

• HINO 385 CC “LOUVOR” (1º E 2º ESTROFES) Regente Hércules

• HINO 385 CC “LOUVOR” (3º E 4º ESTROFES)                                   Regente Hércules

uma igreja cheia de vida

organizada em 27 de outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



Telefones: (27) 3181 - 0330 / 9724 5634

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.

•	 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.

•	 Culto Do BEBê
Culto do Bebê da pequena Vitória será na Terça (25/06) às 15h na 3ª Etapa Ed. Imbúia Apt 402

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 chan-
ce!!! 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
•	 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.

orAção
•	 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).

•	 ANivErsAriANtEs DA sEMANA
24/06 - Antônio Pires da Costa, Edneuze Silveira de Andrade, Isaura Caldeira de Almeida, Laila 
Salles de Almeida. 25/06 - Felipe Faccim Banhos Fernandes. 27/06 - Ricardo Miguel Cerqueira 
Almirante. 28/06 - Alessandra Quirino Pinho de Souza.

Ministérios Ministérios Ministérios

EsCAlA soM
JUNHO

Datas Operador 1 - Manhã Operador 2 - Noite

Quarta (19/06) *** André

Domingo (23/06) David Luiz Fonseca

Av. saturnino rangel Mauro, nº 105 - itaparica - vila velha - Es - CEP 29102-03527 3349-0828  / pibitaparica@pibitaparica.org.br www.pibitaparica.org.br

EsCAlA - MiNistério  iNFANtil

JUNHO

23/06 30/06

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante  a EBD e o culto Miriam Eller/Dulce Rezi/Tânia Lima            

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

Dulce/Sirlene/ Viviane 
Castro          

Sandra Cristina/Mariana 
Assis/Tânia Lima

Maternal I - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto Marly Kosmann                  Carmem/Rayara Amorim                          

Maternal I - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Isabella Carmem/Rayara Amorim                          

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

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

Culto infantil a noite [5 a 7 anos] Lilian Mirian Eller                      
Culto infantil a noite [8 a 11 anos] Marcos Valber

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

EsCAlA – rECEPção

JUNHO

Data Quarta Manhã Noite Estacionamento

26/06  Marta Broedel *** *** ***

30/06 *** Alice Bravim                                              
Marta/Ricardo 

Brito 
Weverton Almeida

EsCAlA tv PiBi WEB

JUNHO

Data COORD. GERAL TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

23/06 Luciano Carlos Bruno Luiz Cláudio Nety Fábio Pandolfi

30/06 Sandro Griffo Carlos Bruno Gabriel Davi Amorin         Adilson

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 minis-
tradas 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. 

•	 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).

•	 rECitAl DE iNvErNo
A Escola Musicarte - PIBI tem o prazer de convidar você e sua família para prestigiar a apre-
sentação dos nossos alunos no Recital de Inverno 2013. Local: Templo da P.I.B.Itaparica                                                                                                              
Dia: 29/06/2013 (sexta-feira) Hora: 19:30h.       

PAstorAl
                                                                                                   
•	 sECrEtAriA
Os Irmãos que ainda não atualizaram o seu cadastro, deixarei a lista com os nomes no mural próximo 
da cantina.

• O Pr Eliomar está pregando desde ontem (sábado) na Conferência de Aniversário de 83 anos da 
PIB de São Silvano – Colatina. Nossas orações em favor das ministrações.                                                                                                                                  

• ASSEMBLEIA DA PIBI: No último domingo (30/06) após o culto da manhã.                                                                                                                     
          

EDuCAção Cristã
•	 PriMEirA CAPACitAção BErçArio PiBi 2013
Agradecemos a Dr. Cecilia G. B. Pancoti Pediatra, ao Ministério de Administração, a Coordenação 
MEC/BERÇÁRIO Bruna Griffo e Cleide Dias, pelo excelente trabalho realizado durante a manhã 
deste Sábado. Deus abençoe.

•	 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.

• Queridos professores da CLASSE DOS ADOLESCENTES.
Conforme cronograma e agenda PIBI/MEC 2013, estaremos nos reunindo:
ASSUNTO: Reunião de avaliação e  PL para o dia do ADOLESCENTE 
DIA 26/06/13
HORÁRIO: APÓS O CULTO DE ORAÇÃO.
Obrigado, esperamos por vocês.
Ministério Pastoral e MEC.

MissõEs E EvANGElisMo
• “Nisto é glorificado Meu Pai, em que deis muito fruto”(Jo. 15:8) Vamos pensar no pecado e na 
vergonha de darmos poucos frutos como algo que rouba de Deus a glória que Ele deveria receber 
de nós. (Andrew Murray) Ore: Pai, glorifica o Teu nome através de mim. Ensina-me como posso 
ser frutífero.

•	 WorKshoP DE EvANGElisMo E DisCiPulADo
Será nos dias 27 e 29 de Junho de 2013.
Quinta-feira (27/06) às 19:30 h | Sábado (29/06) :8:30 às 15:00h
Investimento: R$15,00 por aluno/ R$ 25,00 casal (incluso material e almoço). Contatos e 
informações: Ernest e Ana. E-mail: ejguardia@hotmail.com/ anaccib@gmail.com

EsCAlA – MúsiCA

JUNHO

Data Instrumentais Vocais
Mensagem 

Musical, Teatral 
ou Coreografia

Prelúdio, 
Poslúdio e 
Regência

Ênfase 

26/06
(Quarta)

Instrumental:       
Violão – Laís      

Teclado – João 
Marcos Piano – 
Olívia      Bateria 
– Vinicius Ramos                    

Baixo - Karlus Vitor

Dirigente: Luiz        
Heidie                    

João Marcos      
Osmira

Mensagem Musical: 
Balbino *** Culto

30/06
(Domingo)

Guitarra – Willian 
Baixo – Renato 

Teclado – Josué 
Violão – Edson 

Bateria – Wellington 
Percussão - Rayner

Dirigente Luiz 
Fonseca 

João                    
Laila                    

Gisele

M – Quarteto Shalon
N – Coral PIBI 

Coreografia Livre 
Soul

Prel. e Posl.
M – João Marcos     
N – Coreografia 

Livre Soul    
Hinos                      

M  – João Marcos    
N -  Olívia Fraga
 Regência: Bruna

Culto Dominical


