
MUSICARTE  
Inscrições abertas. Venha estudar Música aqui na PIBI! Para toda a 
comunidade.
Instrumentos Flauta Transversa, : Piano, Teclado, Musicalização, Flauta Doce,
Guitarra, Violão Popular e Clássico, Bateria, Violino, Teoria Musical e 
Canto,Contrabaixo. Valor R$ 100,00 Informações: SECRETARIA  DA  PIBI - 
3349-0828. 

VENHA FAZER PARTE DO NOSSO CORAL!                                                               

OBSERVAÇÃO: SOMENTE PARA MEMBROS DA PIBI

ENSAIO CORAL PIBI
Todas  as quintas-feiras às19:30h domingos às 18h.

ENSAIO COROS INFANTIS
Todas as quartas-feiras às 19:30h

ENSAIO CORO FEMININO
Todas as quartas-feiras às17:00h.

LOUVOR E ADORAÇÃO

EDUCAÇÃO  CRISTÃ
EBD  2016-  Estão  abertas  as  matrículas  para  a  Escola  Bíblica  Dominical  
em  nossa  igreja  com  início  às  8h30  da  manhã. Temos  classes  para  toda  
família:
MINISTÉRIO  PEQUENOS A DORADORES: 
Berçário, Maternal, Pré Primário, Primário 
CLASSE DOS JUNIORES: 
9 á 11 anos
CLASSE ADOLESCENTES:
13 a 16 anos 
CLASSE JOVENS:
A partir dos 17 anos
CLASSE ADULTOS:
Classe Emanuel, Sacerdócio Real, Geração Eleita e Josué.
CLASSE HEROÍNAS DA FÉ: 
Senhoras
CLASSE DE CASADOS
CLASSE DE NOVOS MEMBROS
DOUTRINA BÍBLICA

APRESENTAÇÃO DE BEBÊS
A apresentação de bebês será destinada a um domingo por mês, será no 2º 
domingo de cada mês, no culto da manhã. Aos pais e aos irmãos que queiram 
apresentar o bebê, devem informar para a secretaria da igreja com 
antecedência. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Maria Salomé da Silva/Therezinha Wetler/ Diolina Gomes Ferreira/Djanira 
Santos Bruno/ Maria José R. de Oliveira /Pr. Oliveira de Araújo /Geovana Eloy 
/Delcy Contaiffer /  Alfredo Jorge / Senira Oliveira (Avó da Nadine)/ Mário 
Antonio de Oliveira/Guiomar Rodrigues Bonfim/ Eliomar Fraga de Jesus/ 
Eulália de Oliveira (Mãe da irmã Ingrid de O. Soares)/Laudicéa Lima 
Soares/Maria Gomes de Souza (Mãe de Osmira)/ Natan Irlands e Família/ 
Malvina Inácio da Costa/Mayra Ruth da Costa Fortunato/Eunice de Almeida 
Aguiar.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

06/06 - Laís Ramos Pereira da Silva  
07/06 - Olivia Maria Won Randow 
09/06 -Almerinda Neta dos Santos , Nelson Pereira Souza  
11/06 -  Jair Mauri

                        MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO
AVISOS IMPORTANTES -  Os materiais para projeção nos cultos  (vídeos e 
Power Point), deverão ser entregues no mínimo  à Multimídia uma hora 
antes do culto da manhã (8:30 hs), a fim de serem avaliados e adequados 
ao sistema usado.
Obs.: Os vídeos deverão ter no máximo um minuto e trinta segundos 
de duração O atraso na entrega do material inviabilizará a projeção. .
O Espaço da Galeria só será liberado para sentar, quando a nave do templo 
estiver cheia. Agradecemos a compreensão dos irmãos.

JUNHO

  ESCALA - MINISTÉRIO INFANTIL

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

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

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

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

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

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

Primário - Manhã  [6 a 8 anos]

ESCALA - MÚSICA

  JUNHO

DATA Instrumentais Vocais Mensagem Musical, 
Teatral ou 

Coreografia

Prelúdio, Poslúdio 
e Regência

Ênfase

ESCALA DE MÚSICA QUARTA-FEIRA

DATA

ESCALA DE RECEPÇÃO SEGURANÇA

ESCALA TV PIBI WEB
DATA COORD. GERAL TRANSMISSÃO EDIÇÃO CÂMERA 1 CÂMERA 2

DOMINGOS QUARTAS

12/06

       JUNHO

 Culto 
dominical

05/06

********

DIRIGENTE

Olivia R./Liége

Luiz Cláudio

Pedro Máximo/Davi Amorim
Karlus Victor/ João

********

Artur

Wesley Pimenta

Nety VieiraWeslley Lima

Marcelo dos Santos

Marcelo Dias Alana Fernandes

Sérgio Amaral

12/06

12/06

05/06 12/06

15/06

08/06

Luciano Mafra

ADMINISTRATIVO
                                        HORÁRIO DAS REUNIÕES
Reunião da Diretoria e Ministérios:  Toda Terça-feira às 16h.
Reunião da Diretoria: Toda 2ª Quarta-feira do mês após culto de oração
Reunião de Obreiros: Todo penúltimo Domingo do mês após o culto da manhã
Assembleia Ordinária: Todo último Domingo do mês após o culto da manhã

05/06

GRUPOS DE COMUNHÃO
Terça-feira Sergio Amaral da Cruz e Narda Carvalho- Marilene e Daniel / 

 - Pr. Eliomar e JeanesQuinta-feira
- Pr. Judson e Alessandra Quirino/ Sexta-feira Willian Jorge  e Jane Karla
- Jovens 20h - Davi e Djaldéa / Patrick e Andréia Sexta-feira 

- Juniores  - Leandro e Patrícia Sábado 15h

RETIRO PEQUENOS ADORADORES 

Estão abertas as inscrições para o Retiro dos Pequenos Adoradores, que 
acontecerá nos dias 30 e 31 julho, no Sitio Rancho Fox. Faça Já a inscrição do 
seu filho de 5 a 11 anos, com Tia Mari e Tio Samuel. Valor 4x de R$ 25,00. Vagas 
Limitadas!

MINISTÉRIO DE ORAÇÃO 
Queremos informar a todos os membros da PIBI de que esse Ministério estará 
realizando a 2ª Jornada de Oração em prol das Famílias e Missões Estaduais a 
partir do dia 01 de junho ao dia 30 / 06, no horário das 6 h às 7h, de segunda à 
sexta. Todos  são convidados. 

05/06

MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO
Dicas para prevenir-se da gripe H1N1 
Lavar sempre as mãos, principalmente após tossir e espirrar. Para lavar a mão, 
deve-se utilizar água e sabão ou, ainda, álcool 70%. Para utilizar o álcool, é 
importante não estar com as mãos visivelmente sujas; Utilizar lenços 
descartáveis;Deixar o ambiente sempre ventilado;Cobrir boca e nariz sempre 
que espirrar ou tossir;Não tocar na região dos olhos, nariz e boca sem que a 
mão esteja limpa;Não compartilhar objetos de uso pessoal, como garrafas, 
copos e talheres;Evitar contato com pessoa doente, evitando abraços, beijos e 
apertos de mão;Evitar aglomerações em épocas em que o número de casos da 
doença for alto.

Madalena  e Mayara

Tânia Lima e Carol Cucco

 Prof.  Ilsely
 Aux. Kamile

MORADA DA BARRA

Os irmãos Lucas e Patrícia  estão precisando de uma doação de 2 ventiladores 
de chão para 2 novas salas na Congregação. Se os irmãos puderem ajudar, ligue
para a irmã Patrícia no tel:996230550

REGÊNCIA/PIANO MENSAGEM MUSICALINSTRUMENTAL

FátimaDaniel e Júlia

Primário - Noite  [6 a 8 anos]

   Prof. Ilsely
    Aux. Kamile

Joanna

Carmem e Tania Souza

Marcia Nunes e Nivea

         Prof.  Maridea 
          Aux.  Solange

    Prof.  Rosy 
   Aux.  Rayara

 Valéria
    

     Prof.Priscila  
Aux. Isabella Novais

Luiz Fonseca        Célia L./Armando N.
Luiz Thiago /David Fernandes
Rafael Araújo/Renato Lopes/KarlusVictor *****

  05/06
Marcelo Diasl/
Sandra Dias

     

 
 

 

08/06
Renata Novais

Prof. Thiara 
 Aux. Roberta

  : Manhã
  Advaldo/

  Germano Pedrosa
      

 

   Noite:
  Silvio Cruz/ 

Guilherme Thompson
     

 
 

 

   15/06
  Zélia Brotto

  

 

12/06
Renata Novais/
Sandro Franzotti

    

MULHERES CRISTÃ EM AÇÃO 

Nesta Segunda (06/06), teremos a Culto às 15h na casa das irmãs Beth e 
Benvinda, na 2ª Etapa - Ed Nogueira Aptº 201.

********

********

Guitarra: Luiz Thiago
Violão: Edson Ramos
Baixo: Raphael Intra
Bateria: Paulo Fonsecaa
Teclado: Josué Lacerda

Dirigentes
Sandro Guio
Nathália Pedrosa

Vocal:
Laís Pimentel (S)
Raíssa Beje(C)
Denise ©
João Marcos (T)
Ronaldo Máximo (T)

Mensagem Musical
Manhã

Coral Juniores
TOMAIOR

Noite
Yasmim

Piano: 
M- Munira Pim
N- Armando Negreiros

Regência:
Célia Dantas (M)
Jeanes Barbosa(N)

Culto 
dominical

Manhã:
Marino Guedes/

Ailton Ramos
Noite:

Pereira/
Zezinho

    

ECOS DA ASSEMBLEIA 29/05/16
ENTRADA DE MEMBROS -  Carlos José Ramos Pessanha, Francisco Leandro da 
Silva, Priscila Coimbra da Silva Pessanha, Luciana Lima Machado Calcagno, Maria 
da Penha da Silva e Thiara Pascoal Rosa.
SAÍDA DE MEMBROS - Gleysandro Teixeira Rodrigues.
ACLAMAÇÃO - João Carlos Apolinário dos Santos Franco. 

Guitarra: Rafael Amorim
Baixo: Pereira
Bateria: Harley Fonseca
Teclado: Josué Lacerda

Dirigentes
Gisele Alves
Luiz Fonseca

Vocal:
Ingrid Soares (S)
Olivia Rodrigues(C)
Yasmin (C)
Cláudio Estevam (T)

Mensagem Musical

Manhã
Luiz Fonseca

Noite
Coral Feminino

Piano: 
Daniel Ramos  M- 

N- Daniel Ramos

PRELÚDIO E POSLÚDIO
VIOLINO 
Kamily e Kalphan

Regência:
Olívia Fraga (M)

(N)Yândara Velten 



   ORAÇÃO

  05/06/2016 - Ano 5 - Edição 197                                                  Pastoral

A doutrina da mordomia cristã
Ao entender a mordomia cristã, o crente vê o mundo como propriedade divina e passa a 
administrar sua vida de modo diferente. "Teus são os céus, e tua é a terra; o mundo e a sua 
plenitude, tu os fundaste". Sl 89.11
 O termo "mordomia" tem sido muito divulgado pela imprensa em geral para designar regalias no 
exercício da função pública. Entretanto, no contexto bíblico, a palavra "mordomia" fala da 
consciência que o crente deve ter de que tudo o que possui vem de Deus, sendo ele apenas um 
administrador fiel. A fidelidade é decorrente da certeza de que a qualquer momento, seremos 
chamados a prestar contas diante de Deus. Por isso, a vida e os seus valores devem ser vividos e 
administrados sob o ponto de vista de Deus.
 A BASE BÍBLICA DA MORDOMIA CRISTÃ
 É através da doutrina da mordomia cristã que os princípios básicos da vida do crente são expostos 
(Lc 12.42). O conhecimento da "doutrina da mordomia cristã" dá ao crente uma maior perspectiva 
da vida no seu dia-a-dia. A doutrina bíblica da "mordomia" centraliza seus princípios na soberania 
de Deus (Sl 24.1), nos colocando como "mordomos", de preferência fiéis (1 Co 4.2).
 a) Do Senhor é a terra - Para se compreender o princípio bíblico de mordomia, precisamos saber  
que: "Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam" (Sl 24.1). Nosso 
papel aqui é apenas reconhecer a soberania divina sobre todas as coisas e exercer a função profícua 
de mordomos, pois nada levaremos daqui (1 Tm 6.7). Por isso, devemos exercer com fidelidade a 
mordomia cristã, para que tenhamos direito ao descanso eterno (Mt 25.21).
 "Deus é o rei de toda a terra" (Sl 46.7), e é também o "rei do céu" (Dn 4.37), que está acima de 
todos os reis da terra, (Dn 2.20-21). Vivemos hoje numa sociedade que perdeu a noção do 
senhorio de Deus sobre a terra. Vemos uma filosofia que coloca o homem como o centro de todas 
as coisas, excluindo a ideia do reinado de Deus. Diante disso é preciso resgatar e anunciar a men-
sagem bíblica acerca de Deus, o rei de toda a terra, que deve reinar absoluto em nossas vidas. "O 
Senhor reina" (Sl 47.7; 93.1; 96.10; 97.1; 99.1).
 b) Toda a Criação é do Senhor - A Bíblia afirma que Deus é o autor de toda a Criação: "Pela fé  
entendemos que os mundos, pela Palavra de Deus, foram criados..." (Hb 11.3a). O Gênesis mostra 
a criação de forma ordenada e gloriosa (Gn 2.1), destacando sempre o poder criador de Deus (Gn 
1.24,25). A doutrina da Criação traz ao homem a responsabilidade pela preservação do que Deus 
fez como mordomo de seu próprio mundo (Gn 1.29; Dt 20.19).
 A criação do homem à imagem de Deus foi acompanhada da entrega de grande responsabilidade. 
Nenhuma outra criatura recebeu tantos privilégios de Deus como o homem. Deus concedeu ao 
homem domínio sobre toda a terra e sobre todos os animais, (Gn 1.26). Dessa forma o homem 
tornou-se proprietário de todas aquelas coisas boas que Deus havia criado, com plenos poderes 
para sujeitar todas as coisas e dominar sobre tudo.
 c) O homem, criação de Deus - A criação do homem foi por ato espontâneo de Deus (Gn 1.26). O  
homem passou a pertencer ao Senhor por um direito de criação. Ele declarou através do profeta 
Isaías, dizendo: "Eu fiz a terra, e criei nela o homem, eu o fiz..." (Is 45.12). A vida do homem veio 
direta de Deus (Gn 2.7), tornando-o pessoa com consciência de si mesmo e de suas funções (Gn 
2.16,17; 4.7). Por isso, devemos viver conscientes de nossa mordomia, pois um dia prestaremos 
contas a Deus (Ec 12.7).
 Isso, porém, não é tudo! Segundo o Salmo 8.5 Deus o fez "um pouco menor do que os anjos, e de 
glória e de honra o coroaste". Glória e honra são atributos do próprio Deus. A cada um de nós foi 
confiado uma responsabilidade. Nossa esfera de domínio começa em nós mesmos, circunda 
nossos relacionamentos e espalha-se pelas estruturas da sociedade em que trabalhamos e 
vivemos. O Senhor nos deu glória e honra como seus agentes e mordomos da vida. Concedeu-nos 
o intelecto, as emoções, a vontade e o corpo a fim de desfrutarmos do deleite de viver. Temos que 
dar contas a Ele do que fizermos com o potencial que nos outorgou.

Continuação no próximo domingo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CÂNTICOS MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

 DÍZIMOS E OFERTAS
DÍZIMOS E OFERTAS

CÂNTICOS                                                  MINISTÉRIO DE LOUVOR PIBI

      ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

CÂNTICO - VIM PARA ADORAR-TE (VINEYARD)

ORAÇÃO 

POSLÚDIO                          PIANO E VIOLINO 

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

Ministro da Juventude: Pastor Alessandro Velten Neves

Cultos: Domingo às 10:00h e 19:00h 
    Quarta-feira às 19h30min

Café com Deus EBD Musicarte

Venha participar conosco 
de Segunda a Sexta das 
6h às 7h da manhã de 
um momento especial 
d e  c o m u n h ã o  c o m 
Deus através da oração

Estão abertas as matrículas
para a Escola Bíbl ica 
Dominical em nossa igreja 
com início às 8h30 da 
m a n h ã .  T e m o s 
classes para toda família.

Coloque os seus dons e 
talentos a serviço do
Senhor Jesus. Matricule-
se na Escola de Música 
d e  n o s s a  i g r e j a . 

Informações com Olivia.

 PRELÚDIO                              PIANO E VIOLINO

ORAÇÃO

 BOAS VINDAS AOS VISITANTES

- MAJESTOSO (DILSON E DÉBORAH)
- DEUS É FIEL (NANY AZEVEDO)
- NADA TEMEREI (IG. BAT. ATITUDE)

 DIRIGENTE: Em ti confiaram nossos pais; confiaram, e tu os livraste. 
CONGREGAÇÃO: A ti clamaram e foram salvos; em ti confiaram, e não foram confundidos. Todas as veredas do Senhor 
são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e os seus testemunhos.
DIRIGENTE: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa; preserva a minha vida do horror do inimigo. Envia a tua luz e 
a tua verdade, para que me guiem; levem-me elas ao teu santo monte, e à tua habitação.
TODOS: Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é minha alegria. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, 
para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno.

MENSAGEM

PRELÚDIO  �                    PIANO E VIOLINO

                                                               PR. JOSÉ FRANCISCO VELOSO

- MAJESTOSO (DILSON E DÉBORAH)
- BRASA VIVA – MELK VILAR
- AMO SENHOR

CÂNTICO - QUERO TE LOUVAR – JOSIMAR BIANCHI 

  MOMENTO DE ORAÇÃO

                                  LUIZ FONSECA   MENSAGEM MUSICAL     

MENSAGEM                                                   PR. JOSÉ FRANCISCO VELOSO

 ORAÇÃO    

    POSLÚDIO                   PIANO E VIOLINO

LEITURA BÍBLICA – (Sl 25.2, 3; 34.22, 15; 22.4, 5; 25.10; 64.1;43.3, 4; Hb 4.16)

DIRIGENTE: Deus meu, em ti confio; não seja eu envergonhado; não triunfem sobre mim os meus inimigos.
 Não seja envergonhado nenhum dos que em ti esperam;

CONGREGAÇÃO: envergonhados sejam os que sem causa procedem traiçoeiramente. O Senhor resgata 
a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado.

DIRIGENTE: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.

HINO 352 HCC “CRISTO TE ESTENDE SUA FORTE MÃO”

HINO 340 HCC “SALVADOR BENDITO” (1ª, 2ª E 3ª ESTROFES)

BÊNÇÃO                                                         CORO FEMININO 

“CALMA E PAZ”    CORO FEMININO   MENSAGEM MUSICAL             
                                  
                               

 DIRIGENTE: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra! Mas desde o nascente 
do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome; e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso, 
e uma oblação pura; porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos.

CONGREGAÇÃO: Permaneça o seu nome eternamente; continue a sua fama enquanto o sol durar, e os 
homens sejam abençoados nele; todas as nações, o chamem bem-aventurado.

DIRIGENTE: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre os seus ombros; 

e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.”

HINO 56 HCC “SAUDAI O NOME DE JESUS” (1ª, 2ª E 3ª ESTROFES)

CONGREGAÇÃO: E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
em que devamos ser salvos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra!
DIRIGENTE: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai de dia em
 dia a sua salvação. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra!
MULHERES: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome; 
HOMENS: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra,
TODOS: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. 
Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra!

     BOAS VINDAS AOS VISITANTES

HINO 177 HCC “NOME QUE INSPIRA O ME LOUVOR” 
                                     (1ª, 2ª ESTROFES E CORO, 3ª, 4ª ESTROFES E CORO)


	1: Dentro
	2: Fora

