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• PRELÚDIO Piano

• ORAÇÃO

• AVISOS

Atos 8.1,4-6,8,12• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

• HINO 538 HCC “FALA E NÃO TE CALES” 

• HINO 66 HCC “CANTAREI AO MEU SALVADOR”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

A Minha Fé e o Meu Amor – Comunidade Vida Cristã
Emanuel – Nívea Soares   
Desde o Dia Em Que Aceitei Jesus

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• MOMENTO MISSIONÁRIO 

Tema, Divisa  
Hino Missionário “Poder Pra Testemunhar”                    

• MOMENTO MISSIONÁRIO 

Hino Missionário “Poder Pra Testemunhar”• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• ORAÇÃO

Piano e Flauta• POSLÚDIO

Dirigente: “...E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra 
a igreja que estava em Jerusalém; e todos foram dispersos pelas 
terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos.
Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando 
a palavra.”

Congregação: “E, descendo Filipe à cidade de Samaria lhes pre-
gava a Cristo.E as multidões unanimemente prestavam atenção 
ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia; 
E havia grande alegria naquela cidade.”

Dirigente: “Mas, como creram em Filipe, que lhes pregava acerca 
do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto 
homens como mulheres.”

Rio De Vida – Kleber Lucas • PRELÚDIO 

• ORAÇÃO

• AVISOS

Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM

 Pr. Eliomar Corrêa• MENSAGEM  

• BENÇÃO Coral Infantil• MENSAGEM MUSICAL  

Ao Erguermos As Mãos – Aline Barros
Rio De Vida – Kleber Lucas
Pastor Da Minha Vida – Dany Grace

• MINISTÉRIO DE LOUVOR  PIBI

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Entrega• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

Ministério de Louvor• POSLÚDIO

“Cantai ao SENHOR em toda a terra; anunciai de dia em dia a sua 
salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as 
suas maravilhas. Porque grande é o SENHOR, e mui digno de louvor, 
e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos 
povos são ídolos; porém o SENHOR fez os céus. Louvor e majestade 

há diante dele, força e alegria no seu lugar.”

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.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Por que o dia 08 de março?
Neste dia, no ano de 1857, as operárias têxteis de uma fábrica de Nova Iorque entraram em 
greve, ocupando a fábrica, para reivindicarem a redução de uma carga horária de mais de 16 
horas por dia para 10 horas. Estas operárias que, nas suas 16 horas, recebiam menos de um 
terço do salário dos homens, foram fechadas na fábrica onde, entretanto, se deflagrara um 
incêndio, e cerca de 130 mulheres morreram queimadas. Em 1910, numa conferência interna-
cional de mulheres, realizada na Dinamarca, foi decidido, em homenagem àquelas mulheres, 
comemorar o 08 de março como o “DIA INTERNACIONAL DA MULHER”. De então para cá o 
movimento a favor da emancipação da mulher tem tomado forma em todo o mundo. 
O que se pretende com a ênfase deste dia
Pretende-se chamar a atenção para o papel e a dignidade da mulher e levar a uma tomada 
de consciência do valor da pessoa humana, perceber o seu papel na sociedade, contestar e 
rever os preconceitos e limitações que vêm sendo impostos à mulher.
No mundo
1691 – Estados Unidos
As mulheres votam no Estado do Massachussets. Perdem este direito em 1789.
1788 – França
Condorcet, filósofo e homem político francês, reclama para as mulheres o direito à educa-
ção, a participação na vida política e ao acesso ao emprego.
1878 – Rússia
Abertura da primeira Universidade feminina em São Petersburg.
1901 – O deputado socialista René Viviani, sustenta pela primeira vez um debate sobre o 
direito do voto das mulheres.
No Brasil
1934 – Constituição que garante o voto feminino.
Na Bíblia
Provérbios 31:1 – “Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede de rubis”.
Jesus Cristo demonstrou uma real atenção e valorização das mulheres que se aproximaram 
dele e todas elas foram grandemente abençoadas (sua mãe Maria, a sogra de Pedro, a 
mulher de fluxo sanguíneo, Marta e Maria, a mulher cananeia, a mulher adúltera, a mulher 
samaritana, a mulher endemoniada e muitas outras). Todas elas tiveram um dia especial em 
suas vidas, que foi o dia em que encontraram Jesus e Ele transformou as suas vidas. 
Desejo que todos os dias possam ser especiais para todas as mulheres, mas sei que isso só 
será possível com a presença de Jesus nos corações. Agradeço a Deus por termos em nossa 
Igreja muitas mulheres virtuosas, que trabalham bem mais do que 16 horas por dia em sua 
casa, no trabalho e na Igreja.

                                                                                                                                                                      
Com carinho...

Pr. Eliomar Corrêa de Jesus

1 Crônicas 16: 23-27• LEITURA BÍBLICA EM UNÍSSONO 

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



FAMÍLIA 
•	 Passeio dia 01/05/2013 
Preparem-se!!! Breve, breve mais informações.

•	 Retiro de Casais 
Até o final deste mês estaremos definindo o local. Casais, programem para começarmos a 
investir neste retiro já no início de março.

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, Florinda(luto)

•	 ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Ada Lucia da Silva  Martins – 11/03, Ana Luiza Santos Fonseca – 16/03, Gabriel Henriques 
Amorim – 10/03, Izaura Ferreira da Silva – 10/03, Rodrigo Salviato Pedroni – 11/03, Orlando 
Antonio Gagno Intra – 11/03, Natalia Abílio Silva – 14/03

Ministérios Ministérios Ministérios
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•	 FESTA DA NAÇÕES
Dia ___ teremos nosso almoço missionário, procure seu líder de Ministério para ver o 
que você deve trazer.  Teremos churrascos, massas, saladas, arroz e sobremesa, IM-
PERDÍVEL.

•	 CANTINA MISSIONÁRIA
Todos os domingos de março, teremos deliciosos lanches, após o culto da noite. Os 
grupos familiares estarão trazendo os pratos.  Prestigie nossos irmãos e coopere com a 
obra batista missionária mundial.

•	 TREINAMENTO SOBRE EVANGELISMO E DISCIPULADO
No dia ___ , sábado, às 9-10:15 hs, os missionários Ernest e Ana Jaen Guardia estarão 
ministrando um treinamento para aqueles que desejam saber mais como fazer evange-
lismo pessoal e discipular novos convertidos. Haverá parte prática após o treinamento 
(10:15-11:30 h).

MINISTÉRIOS DEPARTAMENTOS E-MAIL
Ação Social acaosocial@pibitaparica.org.br
Adoração e Louvor musica@pibitaparica.org.br

Escola de Música Musicarte musicarte@pibitaparica.org.br
Administração administracao@pibitaparica.org.br

Finanças financas@pibitaparica.org.br
Cantina cantina@pibitaparica.org.br
Secretaria Administrativa secretaria@pibitaparica.org.br
Patrimônio patrimonio@pibitaparica.org.br

Comunicação comunicacao@pibitaparica.org.br
História da Igreja historia@pibitaparica.org.br
Multimídia e Web multimidia@pibitaparica.org.br
Sonorização som@pibitaparica.org.br
Divulgação divulgacao@pibitaparica.org.br
Web TV webtv@pibitaparica.org.br

Corpo Diaconal diaconos@pibitaparica.org.br
Educação Cristã educacaocrista@pibitaparica.org.br

Centro de Ensino Teológico 
de Itaparica - CETI

ceti@pibitaparica.org.br

Infantil infantil@pibitaparica.org.br
Família familia@pibitaparica.org.br

Grupos de Comunhão gc@pibitaparica.org.br
Melhor Idade melhoridade@pibitaparica.org.br
Integração integracao@pibitaparica.org.br

Recepção, Circulação e 
Segurança

recepcao@pibitaparica.org.br

Juventude juventude@pibitaparica.org.br
Adolescentes adolas@pibitaparica.org.br
Esportes esportes@pibitaparica.org.br

Missões e Evangelismo missoesevangelismo@pibitaparica.org.br
Oração oracao@pibitaparica.org.br

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL

MARÇO

17/03 24/03 31/03

Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h]
durante  a EBD e o culto Neile Rosalina Ediaine

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

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

Maternal - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto Rebeca Franciele Laiz Pimentel

Culto infantil a noite [4 a 7 anos]
Laize
Felipe

Mayara Marly Kossmann

Culto infantil a noite [8 a 9 anos] Márcia Alessandra Não haverá

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

ESCALA - RECEPÇÃO
MARÇO

Manhã Noite Estacionamento

Domingo - 17/03 Iná
Cleonice

Sandra
Weverton Danúzio

4ª feira - 20/03  Luiz Fonseca

Domingo - 24/03 Dulce Bonfim
 Verônica

Laíse
Luis Felipe Weverton

4ª feira - 27/03  Wolfgang

Domingo - 31/03
Edilane

Márcia cerqueira
Cleonice

Luiz Fonseca
Ricardo Brito

FUNÇÃO E-MAIL
Presidente eliomar@pibitaparica.org.br
1° Vice-Presidente vice1@pibitaparica.org.br
2° Vice-Presidente vice2@pibitaparica.org.br
Tesouraria tesouraria@pibitaparica.org.br
Secretaria Estatutária secretaria.estatutaria@pibitaparica.org.br
Assessoria Jurídica juridico@pibitaparica.org.br

PASTORAL 
•	 CETI 
Agradecemos a Deus, ao Pr. Dantas e Célia e aos irmãos que participaram  da aula inaugural 
do CETI,  na última segunda-feira. Desfrutamos de momentos memoráveis de comunhão, 
sorrisos e ensino da Palavra de Deus. Oremos sem cessar para que todos possam continuar 
a jornada do conhecimento bíblico até a conclusão do curso.

•	 Celebração da Ceia de Páscoa 
Faça a sua inscrição e de sua família para participar da Celebração da Ceia de Páscoa, no 
dia 31 de março, às 8h, no Cerimonial  D´Mont Buffet ao lado da PIBI. Cada sacerdote e sua 
família estarão recebendo  pão e o “vinho” para a celebração. Após, estaremos desfrutando 
de um delicioso café da manhã e a EBD.

•	 Celebração da Ceia do Senhor e de Batismos
Dia 31 de março, às 19h, estaremos celebrando o culto das ordenanças com recebimento de 
novos membros por batismos, carta de transferência e aclamação. Convide amigos parentes 
e familiares para esta grande festa de celebração.

•	 Alvo Missionário
Estamos desafiados a contribuir com as nossas orações, nosso empenho e nossas finanças 
para alcançarmos os alvos propostos e, dentre eles, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). 
Participe!!! 

LOUVOR E ADORAÇÃO
•	 MUSICARTE – Curso Livre de Música – PIBI
Já estão abertas as inscrições para a nossa escola de música em nossa igreja.
Valor das inscrições: R$ 75,00 sem taxa de matrícula. Horários e instrumentos variados.
Piano,Teclado,Violão,Guitarra,Violino, Bateria, Sax, Flauta Doce, Teoria Musical e Canto.
Informações: 3349-0828 (horário comercial)

•	 CORAIS – (Coral PIBI e Coral Infatil Tom Menor)
Queridos irmãos, Já retornamos nossas atividades de ensaio. Já estamos nos preparando
para o nosso musical de páscoa. Se você irmão, membro da PIBI, deseja ingrejar neste mi-
nistério favor procurar o ministério de música (M.M. Olívia Rodrigues), para que  possa ser 
feitas sua inscrição e entrevista. 
Horários dos ensaios:
CORAL MISTO PIBI – Quintas às 19:30h e Domingo às 11h
CORAL INFANTIL TOM MENOR – Quintas às 18:30h
 
•	 COREOGRAFIA INFANTIL 
Para crianças de 5 à 11 anos. Se você deseja ingressar seu filho,
procure a líder do grupo: Rebeca Penedo. 

•	 GRUPO DE COREOGRAFIA “LIVRE SOUL”  
Inscrições abertas para o grupo de coreografia.
Idade: a partir de 12 anos
Horários: sempre aos sábado às 15h
Procure hoje mesmo a líder: Alana Félix Fernandes.

JUVENTUDE
•	 Retiro da Juventude
O Retiro da Juventude acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de maio, na Fazenda Liberdade Chury 
em Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. O valor da inscrição é de R$ 120,00 podendo ser pago em 
3 parcelas  de R$ 40,00 


